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RASHTRAPATIS BLESSINGS 

i am delighted to go through the Volumes of 

Andhra Mahabharata edited by Professor K. Lakshmi- 

Ranjanam and other scholars. | wish this great°work 

by these estimable persons and scholars every success. 

(Sd.) V. V. GIRI 

Rashtrapati Nilayam 

Bolarum (A, గ.) 
9-10-1969. 
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FORE WORD 

*- The publication of Volumes 3and 4 of the Critical 
. Edition of Andhra Mahabharata, in quick succession, is an 

achievement, which the Editorial Board can be proud of. 
Volume 3 consists of Virata and Udyoga parvas and Volume 
4 consists of. Bhishma and Drona Parvas. As scholars are 
aware the entire Telugu Mahabharata from Virata parva is 
the work of poet Tikkana Somayaji who rendered it in 
Telugu from the Original Sanskrit. The poet has succeeded 
in preserving the Original beauty 80 well that even scholars 
find it difficult to imagine that the work is a translation. 
Tikkana is, therefore, rightly acclaimed as one of the greatest 
of Telugu poets. 

Itis hardly nécessary forme to re-iterate that the 
_ Mahabharata is among the world’s greatest epics. It is not 
 onlya Poetical record of great deeds but a treasure of 
knowledge and wisdom revealing a great philosophical and 
psychological insight into human nature. It upholds the 
great moral and ethical values that should guide human 
conduct, which are of relevance even in the contemporary 
world. The book is, therefore, worthy of study not merely 
because it is & master-piece of poetry but because it is also 
a source of inspiration and even solace in life’s struggle. 

These two volumes like the earlier ones are based ona 
~ critical study ofa large number of palm-leaf, manuscripts =“ 

collected from different parts of the State and edited by a 
teaim of competent scholars in Telugu, I again thank the Go- 

_ wernment of India and the Government of Andhra Pradesh for 
providing the necessary fiaancial assistance to enable the 

Publication of this great work and it is my hope that the aid 
will continue till the entire work is*published as planned. 

_ The progress made 80 far would, Ihave no doubt, gdnvifce 
_ the Governments of the quality of thawork. Iam also deeply 
grateful to the authorities for having given me the privilege 



of writing the foreword for these 670.70 
my own connection with the University i i 

Ttake this opportunity to 60020214] 
their colleagues for an excellent collabor 
I get vicarious satisfaction from the suc 
as it was initiated in my time, though th: 
ing me and the Syndicate of the Osm 
the worthwhileness of the project | 
K. Lakshmi Ranjanam whose persistent | 
qur doubts about the feasibility of 80 va: 
When completed it will be more than a 
Andhra Mahabharata but will, Tam confi 
tive Edition, 



భ[దం కర్థభిః శృణుయామదేవాః } 

భ[దం ప శ్యమాత భిర్య జతాః ॥ 

నారాయణం నమస్కృత్య 

నరం చై వ నరో_త్తమమ్ 

'దేవీం సరస్వతీం చై వ 

తతోజయము దీరయేత్ ॥ 

ANDHRA MAHABHARATA 

CRITICAL EDITION - VOLUME IV 

PREFACE 

The Editorial Board of the Andhra Mahabharata Project, 
Osmania University has pleasure in presenting to the Assemblies 
of Jearned men of Andhra the IV Volume of the Critical Edition, 

consisting of the Bhishma and Drona Parvas. The Yudha 
Panchaka or the War cantos of the Mahabharata is the crux of 
the great epic as the whole story revolves on the hinge of the 
famous Kurtkshetra battle. Indians believe that the battle 
fought on the field of Kurukshetra is not the sordid fight between 
contending kinsmen but it is a battle between Dharma, Righte- 
ousness and Adharma, unrighteousness. Hence this ancient 

battle field is justly called ‘Dharma Kshetra’, the battle ground 
of Right. Apart from it being the arena where Dharma scored 
against Adharma, the Kurukshetra is the holy field where Lord 
Krishna delivered the divine message of Bhagavadgita to Arjuna 
the greatest warrior of all times and climes. Therefore the war 
cantos have a perpetual interest to the heroes of. India and to 
the Philosophers of India. ° 

ఖీ 
© ణీ న్స 

These Parvas were rendered into Telugu by the greatest of 
Telugu poets Tikkana Somayfii, who is honoured with the title 

‘Kavibrahma’. We dealt with in detall about his life and times in 
న ప్! 



our introduction to the IIT Volume of this series. 
to repeat those things here once again. Tt is «i 
Tikkana is at home hoth in the diplomacy of 1 
the raging battle of Kurukshetra. It is true tha 
Bhagavadgita in the briefest manner, in the spa‘ 
which is not even a fraction of the great disquis 
often debated why Tikkana Somaya]i gave 8601 

noble subject. We have to:be contented with the 
essentially a literary artist; he did not feel that 
document can be delivered an the battle field 3 
standing with strung bows; and he felt that 
will be the proper place for expatiating the Mol 
may have also thought that Bhagavadgita lik 
Upanishads are to be read in the original and nc 
Many think that it is the correct instinct. 

There is yet another feature in Somaya: 

which the attention of the reader may be ir 
portions of Virata Parva he tried to embellish a 

sentiments of the original. This was quite alrik 
ing. But soon he realised that any attempt at 

put off the final denouement and in a vast work 1 
it will defeat the purpose. Therefore he fell ba 
adopted by his predecessor and poineer, Nan 
went on abbreviating the original, These two g 
the example of the Swan, the sagacious bird whi 
know the art of separating milk and water and 
milk-content. This wise policy enabled the mig 
battle along single handed through an Encyclo 
Mahabharata. 

We in the Project have some cause for sat 
this fourth volume we have safely crossed the m 

Two more volumes, the fifth consisting of Kar! 
and the Sixth containing the Shanti Parva are : 
the Press. They are fully edited. Ir now ren 
Parvas Anusasanika -- Swargarohana which will | 
two volume. It will be a happy day when ₹ 
elosing prayer “న్వస్తి (పజాభ్యః”. 



Critical Apparatus 

Bhishma Parva 

శే అ Bhishma Parva - Andhra Sahitya Parishat, Kakinada - 
No, 204/16 (1643). Palm leaf. Leaves 68. Condition dama- 
ged. Complete and writing 2006. 

2. ఆ Bhishma, Drona, Karna, Salya, Sowptika Parvas-Andhra 

Sahitya Parishat, Kakinada- No. 159/15, Palm leaf. Total 
leaves 357, Bhishma Parva, contains 1-81 leaves, Com- 
plete. Condition fair. Dates are given at tha end of each 

Parva aloug with the details of the scribe, 

Bhishma : Vikrama, Chaitra 2 Friday. The date 
correspords to 31—3— 1820 though Paksha is not given. 
The Paksha according to the date is Bahula. Kopparti 

Venkanna son of China Ramesam is the scribe. At the end 

of Drona Parva tne date given is Vikrama, Pushya Suddha 
2 Friday - corresponding to the English date (5—1— 1821). 
kopparti Venkansa sn of China Ramesam copied for self 
as pemthe copy of Tammala Mrtyunjayudu whose copy was 
written byYellapregada Ramanna.At the end ofKarna Parva 

it is stated that Kopparti Venkanna son of China Rame- 
sam capied for self as per the copy of Challapalle Kodanda 

Rsamaiah whose copy was written by Chanduri Paweyfa. 
Date ఏ Vrisha, Chaitra Suddha 10 Wednesday. Correspon- 
ding to(l2—4—1821).The same Venkanna completed capy- 
ing Salya Parva on Vrisha, Sravana Suddha 14 Sunday 
(12-8-:821). Herein, the scribe slated that he be!onged to 

Sitarampuram. Sewptike was completed by the scribe on 
Chitrabhbanu Aswija Suddha 7$ Thursday {the data is not 
Correct), | క ల త 

3. ఇ Bhishma Parva - Anda Sahitya Parishat, Kakinada No, 

.  11/16.Palm leaf. ం క 



il 

4. ఈ Bhishma Parva- Andhra Sahitya Parishat, 

No. 142/15. Palm leaf. 

5. ఊఉ Bhishma and DronaParvas-Andhra SahityaParisl 
ala. No. 223/16 Palm leaf. Complete. Le 
Bhishma Parva 1-123 leaves. Condition fair | 
are damaged at both ends. Seribe : Krishnama 

copied for self. Manuscript belongs to Jamgu 
Date వ Vibhava, Vaisakha Suddha Tadiya. VY 
(28-4-1805. is found at the end of Bhi:hma టు? 

‘end of Drona Parva - the scribe Ramalingaiah 6 

Krishnama Nayudu. The date is Vibhava, Vais 
dha 10 Thursday : May 5, 1808. 

6. & Andhra Sahitya Parishat, Kakinada No. 145/1 
leaf. Bhizhma, Drona, Karna, Salya, Sowptika, 

vas. Complete. Leaves 398. Bhishma Parva 5 
the first leaf and concludes with 83rd leaf. 
good. Appanna son of Kondappa copied the ent 

script and completed on Pramoduta J Jestha Bah 
chami (No week day is given). 

ఏ Andhra Sahitya Parishat, Kakinada No. 210/16. 1 
Bhisma, Drona and Mahaprasthanika. Leaves.220. 
covers first 72 leaves. Complete and condition 2 
the end of each parva, the scribe and the details 

were given. Bhishma : Gandavaram Narayana I 
జు 2 Buchi Reddi comp'eted copying Bhbishma 1 

Vircdhi Aswayuja Bahula 10 Friday '23-10-182 

Parva on Vikriti Ashada Suddha 9 Tuesday (2 
and Mahaprastanika Parva on Khara Phalguna ] 
Week day is not given. (Sunday ఓలా 1832). 

ష్ 
69 ఐ Andhra fahitya Parishat No. 2/16 (1354) Palm le 

shma Parva 91 leavés. Condition damaged ఈ 
Writing clear. ఇ 

@ . 

9. © Andhra Sahitya Parishat, Kakmada No. 163/15. P 
య Santi-Parva incomplete and Bhishma Parva 6 

Cm - 

© 



til 

Leaves 191. Bhishma Parva contains from 74to 191 lea- 
veg. Condition good. Sitanna son of Dwibashi Jagganna 
copied Bhishma Parva and presented itto Potamsetti 

““Rajayya. on Vikrit Phalguna Suddha 5 {Week day not 
given) 

“ద Andhra Sahitya Parishat, Kakinada No. 181/16. Palm leaf. 

TH. & Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 209/16 (290) 

12. 

1. 

14. 9 Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 7/17 (2313) 

“DJ. 
శి శె 

గ Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 15/16. Palm 

Palm leaf. 90150002 Parva, Cen-plete. 1-122 leaves. Con- 
dition good. Appearance old. Nattam Venkatanarayana 
presented the manuscript to the above Parishat, Kaki- 
nada. 

Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 160/15. Palm 
leaf. 326 leaves. Bhishma, Drona, Karna, Salya, Sowptika. 

Stri, Aswamedha, Asramavasa, Mousala, Mahaprasthanika 
and Swargarohana Parvas. Santi and Anusasanika are 
not included in the text. Bhishma Parva contains 59 
leaves. No details of scribe and date are given. 

Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No.172/16. Palm leaf. 

Palm leaf. Bhishma Parva complete £5 leaves. Condition 
good and complete. Date : Vijaya Margasira Bahula 13, 
(No week day is given) Scribe : Venkanna son of Vipparla 

Manga Raju. 
చ 

leaf. Complete. Good. Date : Swabhanu Aswija Bahula 12. 

(Week day is not given) fSaitani Narsanna copied for 

Talanki Vnkatachalamanna. 
ఛి 

16. ఘ Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 192/16. Palm 

_ Vaisakha Suddda 7 Sthira Varam (2—5— 1789). 
leaf. Bhishma Parva. Complete. Good. Date : Sowmya 

® 

థి 

17. చ Andhra Sahitya Pariskat, Kakinada. No. 179/ 5. Palm 

leaf. 
| 
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18. జ Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 227pi6 
Sritala variety. Bhishma Parva, 27 leaves. Co 
Very very small letters. Date given on fhe first 
the manuscript. Plavanga Jyestha Bahula, '4 h 
(14—6—i787) No further details are found, 

19. రు Osmania University Library. No. 952. Palm leaf. 

36. bhishma and Drona Parvas. Complete and 
tion good. At the end of lst canto of Bhishma Pai 
followiug verse is found. 

అరయగ పంక్షి చక్కదన మక్షరపొంకము [వాతతప్పు నే 

నెరుగని లేఖనత్వ మిదియేమని తజ్జలు తిట్టబోకుడి 

వారికథ [వానినం చదివినంతియ చాలును తప్పులెంతు రా 

చేరుకుకు వంకలూడినను చేదనవచ్చునె సార మెం చుడీ. 

£0. ట Osmania University Library. No. 888. Plam leaf. ) 
194. Contains Bhishma from ist to 85 leaves and 
Parva from 86 th leaf to 194, up to 4th Canto 337 
Fifth tianto is not found. Condition good. 

* డ Osmania University Library. No. 892. Paim leaf. 1 
153. Bhishma contains l1-§2 leaves and then Drona 

Condition goud and compiete. Date: Kalayukti 6 
Sravana Bahula 12 Thursday (9—8—1798). . * 

౯ TMSS.M. Library, Tanjore. No. 64. Palm leaf. 1 

58. Bhishma Parva is spread over 82 to 140 leaves. ( 
«tion good. + 

23. త Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 143/ 16. 
leaf. Leavas 151. Bhishma Parva contains 45 | 

Manuscript also contains Drona, Karna, Salxa, Sov 

parvas. At the end of Karna ‘ Parva, the following 
is found. తి 

+ Pkabhava Sravana Saddha 11 Saturday (14—8— 
Manuscript concludes with the following details. Pat 

ramudu son of Maturi Rimachandra copied Bhi 

Drona, Karna, Salya, Sowptika Parvas as per the co 



" 224. 

రం. 

26 ప 

27. 

28. 

29. 

30. 

81. 

32. ప 

vy 

_ Durgaraju Buchi Raju. Date: Prabhava Kartika Suddha 
డ్ 15 Saturday. (15—11—1807) 

Handwriting is strikingly beautiful. Each leaf con - 
tains 14 lines, and each line has 150 letters approximately. 

'ద Bhishma, Drona, Karna, Salya, Sowptika Parvas. Palm 

. leaf. 384 leaves. Bhishma Parva included in 1-~7' leaves. 

Manuscript is complete and in good condition. This is 
obtained from the Trustees Sri Kanyaka Parameswari 
Temple Vayalpad, Chittoor District. 

న Andhra University Library, Waltair. No. T. ITI. T. 563-1 
Palm leaf. Leaves 184 Bhishma Parva. Incomwlete. 
Condition damaged. 
Andhra University Library, Waltair. No. 109. Palm leaf 
No. of leaves 336. Manuscript contains Bhishma, Drona. 
and Karna Parvas. Bhishma Parva is contained in the 
first 94 leaves. Complete’ 

బ నో V. University, Tirupati. No. 582. Bhishma Parva. Palm 
leaf. Leaves 112. Condition good. Date: Krodhi Bhadra- 
pada Suddha 13 Friday (21-8-1724) Konda Jogi Raju 
copied as per the copy belonging to Kavali family. 

మ న్. V. University Library, Tirupati. No. 581. Bhishma 
Parva 1-98 leaves. Condition good. Complete. Scribe: 

 Sunkara Venkanna copied as per the copy of Chaganti 
Ummanna. Date : Sarvadhari Phalguna Suddhal0 Sthira- 
varam: (14-3-18:9), 

య శే ఎ. 5. న. M. Library, Tanjore. No. M. 63.Palm leaf. Bhi- 
_ shma Parva, 1-92 leaves. Complete and condition good. 
ఈ Theosophical Society Library, Adyar,Madras. No. 75075. 

Palmleaf. 1-124 leaves.The Manuscript also contains Aswa- 
_ medha, Asramavasa, Mousala, Mahaprasthsnika and నారాజ 
garohana Parvas. Condition fair. 

| For description of these symbols, please see the | 

హా Theosophical Society Libray, Adyar, Madras. No. 75051. 
Bhishma, Drona, Karna, Salya parvas. కవ parva 

spreud oyer 285 leavgs. Coadition injured but comple- 
lete in extent. 

py 
ey 

introduction off Volume I. Adi & Sabha parvas. 

K ఒక లన ఇఇ 2న ఆ 



Critical Apparatus 

Drona Parva 

1. అ Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada No. 
160/15. Palm leaf {same as discribed under బా (No. 12.) 

of Bhishma Parva). 
. ఆ Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 

* 159/15. Palm leaf. (Same as described under అ 010. 2) of 

Bhishma Parva. 

- ఇ Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 

142/15. Palm leaf. 
4. క్వ Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 

21(/16 (Same as described under ఎ (No. 7) of Bhishma 

Parva.) 
5. & Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada, No.7/17 

(Same as described under ఖ (No. 14) of Bhishma Parva). 

.& Drona Parva. Osmania University Library, Hyderabad. 

No. 892. Palm leaf (Same as described under డ (No. 21) of 
Bhishma Parva). 

- ఎ Drona Parva. Osmania University Library- Hyderabad 

No. 888. Palm leaf (Same as described under ట (No. 20) of 
Bhishma Parva). 

8. ఏ Drona Parva. Osmania University Library, Hyderabad. 
= — No. 952. (Same as described under రు (No. 19) of Bhishma 

Parva). - 
చ్ యు 

ఖా, 
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RE Drgna Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 

228/16. Palm leaf. 215 leaves. Complete. Condition Good, 
Nattem Subrahmaniyam presented the manuscript to 
Andhra *Sahitya Parishat, Kakinada. This seems to 

త. be a Southern manuscript as the invocation reads as 
* “మీనాక్షీ సహాయం)” 

13. క్ర Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 
246/16. Palm leaf.Leaves 239. Complete and condition Good. 

1. ఖ Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada,No. 250/16. 
 PxaImileaf. Complete. 

15 గ Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 
241/16. Palm leaf. Leaves 181. Complete. Condition Good. 
Writing is good. At the end of the work, the following 
verse is found along with date. 

ఉరునంతోషముతోడను 
నిరతము జదువవలెనని ని[గవాళ కిన్ 
చెరవౌవ్న [దోజపర్వము 
ధర వెలయంగ వద్దిపర్తి శేషయ (వానెన్. 

Pramadi Phalghuna Suddha 4 Thursday. (17-2-1820) 
Seribe: Vaddiparthi Seshayya. 

16. స Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. 
No. 245/10. Palm leaf. 

1/. చ Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 
226/16. Palm leaf. Leaves 145. Complete. Condition very 
Good. Scribe: Vyasulu son of Jonnalagadda Muttanna 
copied as per the copy of Avantcha Ramanujulu. Date. 
Rakshasa Kartika Bahula 5 Jayavaram. (1-12-1795). 

10. జ Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 
189/15. Palm leaf. 

19. రు Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 
181/15. Palm leaf. 2 క్ 

20. ట Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 
_ 91/15. Palm leaf. 

21. § Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 
23/16. Palm leaf. Leaves 199. Condition fair and complete. 

22. డ Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 
122/15. Palm leaf. . 0 

23. ఇ Drona Parva. Andhra Sabkitya Parishat, Kékinada. No. 
. 223/16. Palm leaf. 326 leaves. Manuscript containg Bhishma 

and Drona Parvas. (Same as doscribed under ఉ (No. 5) of 

" Bhishma Parva). | ౧ లూ ణి ధా 
a 

Ca) 



24. 

27. 3 

28, 

29. 

30. 

viii 

త Drona Parva. Andhra Sahiiva Parishat, RKakiaada. No. 

145/16. Palm leaf, | 

ద Drona Parva. Andhra University Library, Waltair. Na, 

T. 563. Palm leaf. Leaves 145. iSame as described under 

న (No. 25; ui Bhishma Parva. L 

0. న Drona Parva. Andhra University Library, Waltiar. No 

T. 09. Paiw leaf, ;Same as describel under ప్ర (వేం. 20) of 

Bhishma Parva). 

Drona Parva. Sri Venksateswatra University, Tirupati. No. 
552. Faim leat. {Same as.described under బ (No. 27) of 

 Bhishma Parva). 

బ Drona Parva. Sri Venkateswara University, Tirnpati. No. 
58:. (Same as described under మ (No. 2%) of Bhishma 

Parva). 

మ Drona Parva. ఈ. వశ 3. స, Mt. Library, Tanjore. No. M. 70. 
Palm leaf. Leaves 95. Condition not bad. Complete. Scribe. 
Peda Ayyaparaju son of Gurva Raju, grandson of Ayyapa- 

raju who belonged to Kowndinya Gotra, Apastambha sutra, 

Yazurveda, Completed copying of the manuscript on the 
evening of Wednesday Adhika Vaisakha Suddha 11 of 
Pramoduta Samvastara. Saka 1612. (3-4-1690). 

య Drona parva. T. M.S. వ. M. Library Tanjore. No. 68. palm 
leaf. Leaves 122. Condition good, and complete. No 
details are given. గా 

31. ర Drona Parva. Theosophical Society, Library, Adyar, 

చా 

32 

Madras. No, 74861. Palm leaf. Leaves 155. Complete and 
condition good. Date: Vikriti Kartika Bahula 10 Wednes- 

“ day. 13-11=1770). 

| For full description of these symbols, please see the 
| 
jintroduction of Volume I. Adi & Sabha Parvas. 
| జ త మ ఆ 

33, పూ Drona Parva. Theosophical Society Library, Adyar, Madras 
No 72793. palm leaf. LeAves 152. Incomplete. Stopped with . 

veise No. 398 in 5th. Canto, Condition fair but last leaves 
are missing. 
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శ్రీమడాంధ్ర మహాభారతము 
భీష్మ న (దోణ రు ర్వ పులు 

లా (0) అలలా 

మహాభారతము _ యుద్దతంత్రము 

[పొచీనభార కీయులు పంటపొలమును = బంటుపొలమును నమానాదరముతో చూశెడి 

“వారు. వాలముపట్టి భూమిని సస్యశ్యామలముగా చేసెడి వారు. చలముపట్టి వీరన్వర్గమును చూర 

గొని కీ ర్రశాముదులను వెదజల్లెడివారు “ఇదమ్ [(వావ్మ్యూమ్ - ఇదమ్ ఇూ[తం - శాపాదపి శరా 

 దపి” అని భంగించెడివారు. 'యోగముచేత తను త్యాగము చేయు వారును, రణభూమియందు 

వీరమరణము పొందువారును  ఉభయులును నూర్యమండలము భేదించుకొని పోవుదురని వారు 

విశ్వసించిరి. “వాతోవాపాప్స్యసి న్వర్గమ్ -- జిత్వావా భోత్యునే మహీమ్' అని (శ్రీకృష్ణుడు 

' అర్జునుని [పబోధించెను. రణమును యజ్ఞముగా రూపకల్పన చేయుట భారతీయ వాబ్బయము 

లందు తరుచు కన్చించును. మహాభారతము కర్ణపర్వము చివర ఈ భావము చక్కగా |పకటింప 

బడినది. 

“అనలుడు భాస్కరుండును నుభాంళుండు నధ్వరనం[పవ _ర్తకుల్ 

వినుము నళేంద యీ [కతువు విష్ణుమయం విది నిర్వహించి ర 

_ ర్జునుండును గర్జుండున్ సనమరరూపమునం దగ నీ [వబంధ మిం 

' పొనర. బఠించినన్ వినిన నొందు నరుం జిరసౌఖ్యనంపదల్న్ 4 సా 

7 (కర్గ..8-897) 

ఇది వీరజాతుల. ఆలోచనాసద్ధతి. వీరజాతులకు గాని స్వాతం|త్యమలవడదు.  అలవడినను 
నిలువదు. 

భారతీయుల యుద్ధతం (తవిజ్ఞానమునకు మవ్వాభారతయుద్దము పరాకాష్ట్రయని చెప్ప 
వొప్పును. ఇంత దీర్ధ్రవ్యవధియు, ఇంత నై వైన్యవ్లాహుళ్యము, ఏకత సమావ్లిష్టులైన్న ఇందరు 

అతిరథ మవోరథులు, ఇంత వ్యూవావిజ్ఞానము మరి" యే యితర |పాచీన సం|గామమునందును 

మనకు గాన్చించుట లేదు: దేవాసుర నంగా ' కుములు జరిగినవని యే కాని వాని తీరుతెన్నులు 
Cas) 
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మనకు 'తెలియరావు, రామాయణమునందు మహాయుద్ధవర్షన కలదు. కాని యందు పాల్గొనిన 
వారిలో రామలక్షణులును రావ ణం[దజిత్తులును తప్ప తక్కిన వారందరును . (ముక్కడిమూక 

లనిమే చెప్పవచ్చును. రాముల క్ళణు లిరువురే పరమధానుష్కులు, రావణుడును ఆతని కుమారు 

డును ధనుర్వేదవిదులై నను చాళరథులకు ఈడుకారు. రాతనులును - వానరులును గూడ. 

[పధానముగ చేవాబలముమీద ఆధారపడినవాశే. వారి ఆయుధములు శిలలు వృక్షములు 

మునలములు మొదలయినవి. యుస్దతం[త కెళలమును బట్టి చూచినచో 'రామరావణయుద్ద ము 

దొమ్మియద్దముగా మాతమే భాసించును. రాకనులు కూటయుద్దనిపుణులు. ఇం| “జిత్తు 

మాయాయుడ్దమును సాగించుటకు యత్నించి విఫలుడ య్యొను. (శ్రీరాముడు అలౌకిక వీరుడు. 

ఆయన మూర్తీభవించిన ధగ్భము. “రామః సతర్ధరంగర8' అనియు “యస్య బిభ్యతి దే వాళ్ళ 

జాత రోపస్యసంయు'గే” అనియు వాల్మీకి ఆయనను సంభావించిను. 

బుగ్వేద కాలము= దాశ రాజసం|గామము 

రామాయణ కాలమునకు ఇంకను వెనుకకు పోయి వేదయుగమునందే యుద్దతం|త్ర 
బీజములను మనము కాంతుము. రుదుడు యుద్దాధి దేవతగను బిభేతవ్యుడుగను వేదమునందు 
కాన్చించును ఆయనకోపము భయంకర మైనది. - [వసాదము శుభకరమైనది. ఆయన చావ 

ఛారి “నమస్తే రుద మన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః నమస్టే అన్తుధన్వనే” ఓ రుద్రా! నీకోవమునకు 
నమస్కారము. నీశరమునకు నమస్కారము, _ నీధనస్సునకు నమస్కారము! దీనినిబట్టి వేద 
కాలమున కే ఆర్యులయందు ధనున్వేదవిజ్ఞానము నెలకొనె ననుట విదితమగుచున్నది. బుగ్వే 
దములో వ ర్థింపబడిన చాశరాజయుస్టము నందు రణసంబంధమైన ఎత్తుగడలు, దానికి |పతివిధా 
నములు మొదలై నవి మనకు కన్చించును. 

దివోదాసుని కుమారుడైన నుదాసుడు ఆర్యరాజన్యుడు. తర్నడివలెనే ఈతడును 

గొవ్చవి జేత. ఆకాలమునం చార్యులు సింధునదికి ఉపనదులై న పంచనదుల [పొంతమున వసించు 

చుండిరి. వారు యజ్ఞశీలురై ఇం[దుడు వరుణుడు, అగ్ని, మిత్రుడు, మరుత్తులు మున్నగు 

దేవతులను ఆరాధించు మండిరి. పంచనదముల కావల అనార్యజనులు బలవ త్తరులై దుగ్గాది 

ఉలిష్టలముద్ద సాధనములు గభిియుండిరి. ఆర్యగణములలో భరతులు, యదువులు, అనువులు, 

(1దుహ్య్యులు మున్నగు శెగలవా రుండిరి, భరతులశే తృత్సులని చేరు గలదని సాయణాచా 
ర్యులవారు వచించిరి. _దివోదాసనుదానులు భరత -- తృత్సుగణమునకు చెందిననారు. వీరు 

లైన భరతగణమువారు ఇకర ఆర్యగణములను అనార్యులను గూడ జయించి ఏకచ్చ|ఈాధిపత్య | 

మును స్టాపించుటకు బద్దకంకణులై యుండిరి. దివోదాస నుచాసులకు భార చ్వాజులు, వాసి. 

ములు విశ్వామి|తుడు [క్రమముగా పురోహూతులుగా నుండిరి. ఆకాలపు పురోహితులు కేవల కర్మ 

కాండ అన్ముందు మాత్రమే నవోయులు శాడు. తమయాజ్యులై న రాజులకు సం[గామము 

లందు మంతఖలముచేకను, బుద్దిస ంపదశేక్షను, భుజబలముశేతను ? గూడ కోడ్పడుచు వారిపకుమున 
"దేవతలను స్తుతించుచు కవులుగా కూడ _వేరుగాంచీరి. 

La 

స్నా 
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స్సుదానుని నాయకత్వమున భరతగణమువారు [పాచ్యదేశమునై విజయమునకు 

_ నడుముకట్టిరి' దీనిని హార్షి ంపని ఆర్యానార్య 'రాజన్యులందరు ను కలిసి పదిమంది రాజులు ఒక బల 

వ తిరమైన (సమాఖ్యగా. ఏర్పడి సుదానుని కడ్డమై నిలిచిరి. ఇదియే బుగ్వేద (పనిద్ధమైన 
" చాళలజయిద్దము. నుదానుడు విజయోయా[త్రను [పారంథించి అసిక్ని (చీనాబునది) పరుస్షీ 

_ -(శావినద్రి నదుల యంత ర్వేదిని [పవేశించెను. దాళరాజనమాఖ్యవారు. పరుప్వినది దతిణతీర 

మున విడిసి యుండిరి. సుదాసుని మున్ముందుకు ఎలయించుకొని వచ్చుటకై. కాబోలు వారు 
తమమి[తవర్ష మైన యతువులు భృగువులు మున్నగువారిని (ేరేపించి సుదానుని పకమైన 
మత్స్యుజనపదిమునై కవియించిరి. యకువులు మున్నగువారికి తుర్వళు డనువాడు నాయక డ్రై 
మాత్స్యులగోధనము.ను వారించెను. ఈ తుర్వళుడు మహాభారతము దతిణ గో(గవాణము 
నందు మనకు పరిచితుడై న నుళర్శవంటివాడుగా నున్నాడు. శనమి[తవర్షవవోయార్థ మై సుదా 
సుడు అసిక్నినదిని దాటివచ్చి, పరుస్టి = అసి నదులనడుమ విడిని యుండెను. 

సుదానుని తిరోగమనయు క్రి 

ఈ యదను గైకొని దాళరాజకూటమువారు ఒక గొప్ప పన్నుగడను |ప్ర యోగించిరి. 
నుదానుడు తుర్వశునితో యుద్దము నందు చిక్కి తలమునకలుగా ఉన్నప్పుడు ఆతని నై న్యముల 

మీదికి పరుష్టినదీపవావాములను విడువవలెనని వారు ఉపాయమును పన్నిరి. _పరుష్టినది గట్టు 

లను తెగ గొట్టినచో వెల్లువలు నుదానుని ముంచెత్తి ఆతని నర్వనాశనము కావించు ననియు, 
ఆ యలజడిలో తా మాకనిని తుదముట్టింప వచ్చుననియు వారి మం|తాంగమై. యుండును. 

పరుష్లినదికి ఎగువభాగమునందు వై కర్దులను జనులుండిరి. వీరు సుదానునకు వ్యతిరేకులు 

చాశరాజసమాఖ్యకు అనుకూలురు. అట్లు |పేరేపింపబడి వైకర్గజనులు తమ దిగువ భాగము 
“నందు పరుస్పినదికి భండ్లు కావించి నదీజలములను వర్ణపు పొంతముల వై ఉవ్వెత్తుగ విడిచిరిం 

ఈ యమాభఘుమైన ఎత్తుగడలో నుదానుడును ఆతని నై న్యములును నళింపవలనసి యుండెను. కాని 
అద్భష్టవళమునను వసిష్టులవారి దూరద్భష్టిచేతను కాబోలు నుదానుడు నర్వసాశము నుండి 

తప్పించుకొ నెను. పరుష్టినది వరదజలముల నుండి దూరముగా తమ సె స్తెన్యమును అసీక్ని నది 

వంకకు ఉపనంవారించు కొనుఓచే ఇది సాధ్యపడెను. సమాఖ్యపతము వారి మ్మితుడైన తుర్య 

శుడు మాత్రము ఆవరదలను తవ్పించుకొన లేక అందే నళించెనట. తానొకటి తలచిన దైవ 

మొకటితల చిన శ్లో ఛ్రునది చాళరాజకూటమువారికి వినాళమునుండి నుదానుని తప్పించి నందులక్రై 

వసిస్థృమవార్షి ఇంద్రుని మిన్నగా స్లు స్తుతించెను. 

. ఈలోపులో, పదిమంది ప్రభువులు సుచానున్లి వెన్నంటవలెనను సంకల్పముతో రుషి 

నదిని చాటి ఉ . వచ్చిస్కంధావ్వారమును నెలకొల్పు కొనిరి ఇప్పుడ్లు సుచాసుని 

శా 
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స్థితి మిక్కిలి ఇరకాటమున పడెను, పరుష్టివరదలచే నైన్యము కొంత చెల్లాచెదరయ్యిను. 

శత్రువులు వి[శాంతితో సమీపించు చున్నారు. తానింకను అసిక్నినదికి దడీణతీరముననే 

ఉండెను. ఈ వంకనుండి యాతనికి మరొక [పమాదము ఎదురయ్యెను. అసిక్ని నదికే |పోచీన్ల 

కాలమున యమున అను వేరుకూడ ఉండెను. యమునానదీ తీరమున 'భేదినామకుడగు అనార్య 

(పభు వొకడుండెను. వీడు జరాసంధునివలె దురంతపరా [క్రముడు దుర్జనుడు ఇం [దుని ఆరాధించు. 

వారిని వీడు చాధించుచుండెనట. నుదానునకీతడు [వబిలవిరోధి. తనపార్షి దేశమునందు విజృంభించి 

యున్న ేదుని నిర్మూలింపక నుదాసుడు ముందుకు పోయినచో వాడు నుదానుని వెనుకనుండి 

చెబ్బకీయవచ్చును. లేదా ఆతని రాజ్యము వై బడి నష్టము కలిగింపవచ్చును. భేదుని ఉన్నూలిం 

పక చాళరాజవర్గమువారి నెదుర్కొనుట [ప్రమాదకరమని తెల్లిమయ్యెను. నుదాసుడు మహా 

శూరుడును వ|జసంకల్పుడును శాకున్నచో ఆతని యాటకట్టి యుండును మహవోనీతివిదుడై న 

వసిష్టమవార్షి యాతనికి ఉపాయము చెప్పువాడు గానుండెకుగదా. క_ర్తవ్యనిర్ణయమును చేసి 

కొనుచున్న సుచాసనునకు ఇం|ద|ప్రసాదముచే మి|తనవాయము లభించెను. ఆతనికి మి[తకతీయులై న 

ప క్స్ నులు అవినానులు భలాననులు మున్నగు గణములవారు ఈయాపత్సమయమున సుదానునకు 

బాసటగా వచ్చిరి. ఇట్లు మిత్రబలముచే సంవర్థితబలుడైన సుదానుడు కాలవారణము చేయక 

ఛేదనాయకుని వె పడి ఆతనిని రూపవుమావెను. ఇది మవోయుద్ధమునందే జరి గెనో లేక నయవం 

చనచే జరిగానో తెలియదు. 'ేదుడు నంవారింపబడుటచే నుదానునకు పార్షి భాగమునుండి 
| ' మిం 

రాగల మవో| పమాదము నివారిత మయ్యెను. ఈ పోరాటమునం చాతనికి "పెక్కుయు ద్ధాశ § 

ములును లభించినట్టు కాన్చించును. చాళరాజ సమాఖ్యనై బడి దానిని భేదించుటకీ యుర్రాంగ 

మాతనికి విసారముగా ఉపకరించెను. 

సుదానునిశ [తువు లీవర కాతని వెనుకభాగమువై విజృంభించి యాతనికి తనవ్యూ్యవా 

మును నమకూర్చు కొనుటకు అవకాశము ఈయకుండవలిసి యుండెను. కాని వారట్లు చేసి 

నట్లు కాన్సించదు. అమూల్యమైన కాలమును వారు వృథబుచ్చిరి. నుదానుడు మా[తము 

మిక్కి లి జాగృతుడై యుండెను, శత్రువులు తనవై బడు అవకాశమును వారి కీయక తానే 

వ్వారి సైబడి నిర్మూలించుటకు నిశ్చయించుకొని యుండెను. ఇప్పటి యాతని వ్యూవా మిట్లు 

న్నది. ఆతనికి పార్షిభాగమున [పమాదములేదు. * కావున పరుష్టినది యు త్తరపుటొడ్డున 

విడిసియున్న చాళ రాజసమాఖ్య వైపు సైన్యముల నడ'వెను, ఆతని వామపార్శ్వమున రిపు 

పతీయులగు వై కర్లజనులుండిరి.  చాళరాజుల ప్రధాన నై న్యముతో తాను తలపడుటకుముందే 

వైకర్షజను లనెడి కంటకమును నిర్మూలించుట శేమ మని యెంచి ఆత డట్లు శావించెను. 

నమాఖ్యపతమువారు _వెక ర్ల జనుల కేల ఆకదలో తోడ్పడలేదో ఊహింపజాలము. సుదాసుడు 

'భేదనాయకున్ని జయించుటతో చాళ రాజపత్షము-కారు దిగ్ర్భాంతి చెంది వికమవ్యూవామును 

విడిచి సంరతశవూ్య్యూహము నా|శయించి యుండవచ్చును. లేదా శామాయణయుద్ధమునందు 

శావణుని వలె దుర్భరమైన ఆత్మవిశ్వానముతో అల్పనై న్యపరివృతుడగు సుదాసుడు తమ్మేమి 
లో జ శ 
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'శేయజాల్మునని ఉ పేక వహించి లేమో. ఎన్లనను విక్రమవ్యూవామును సుదానునిపరము చేసి 

'యూరకుండిరి. 

సుదానుని విజయము 

నుదానుడు పరువ్టినదీతీఠమువై పు వాహినులను తరలించెను. ఆతనికి దైవ మనుకూ 
లించెను. ఒకవినుతుపాను వీవ నారంభించెను. దాశళ రాజనై న్యములు చికాకుపడి [వమ_త్రములై. 

యుండెను. ఈ యదను చూచుకొని నుదానుడు శ|తువులవై వాశఠాత్తుగ విరుచుకొని వడెను. 

వారు యుద్దము చేయలేక చెల్లాచెదనై పరుగె_త్త జొచ్చిరి. గాలివాన చే వరుస్టినది వెల్లునలకు 
'లోనయ్యను. కొండలవై మంచు కరిగి వరదలు వచ్చినను వచ్చియుండ వచ్చును. చాశరాజ 

నై న్యములు చెక్కులు నదిలోవడి మరణించెను. చారు దతీణమునకు పాంపోవుటకును నీలు 

లేకుండెను. అసిక్ని--పరుష్టీ నదుల సంగమస్థానము సమీపమునం బే యుండెను. అదియును జలార్గవ 

మయ్యెను. ఏ దిక్కునకు పలాయనము చెందుటకును వీలులేక సమాఖ్య వీరులు నిర్ణయగ సంవా 

రింపబడిర. అనంఖ్యాకులు నదిజలములలో ముడిసిరి. ఇం|[చావరుణుల [పఫాదముచే సుచానునకు 

అఖండవిజయము అపార మైన కొల్లధనము లభించెను. ఆతని ఘనవిజయమునకు ఆళ్ళర్యపడి కవు 

'లిట్లు 'దేవతల స్తుతించిరి. “ఇం[దుడు దరిదునిచేత మవోదానము చేయించెను. మేకపిల్ల చేత 

నింవామును చంపింశెను. నూదిమొనతో యూవ_స్తంభమునకు బెజ్జము పొడిపించెను”. 

దాళ రాజ సం[గామము నందు రెండుమూడు విషయములు గుర్తింప వచ్చును, 

.మనుష్య యత్న మెంత యున్నను దైవ మనుకూలించిన గాని కార్యసిద్ధి కలుగదు, మహో 

భారతమునందు ధృత రాష్ట్రు డు దీనిని గూర్చియే తరుచు వాపోవు చుండును బుగ్వేదకాలము 

నకే మశ్సరిజనపద ము గోన ౦వదకు వాసికెక్కి* యుండెను. మవోభారత మందలి గో[గవాణ 

'వృత్తాంతమునకుశి నాంది బుగ్వేదమునంచే లభించు చున్నది. ఈకాలమునఆర్యుల యుద్దసాధనము 
లెట్టివి అను పళ్ను జనించును ధనుర్చాణములు వారికి తెలిసి యుండ వచ్చును కాని ధనుశ్వేదము 

.ఎక్కువసాధన పొంద లేదేమో అనిపించును. భరతవీరులు గోనంపదను వెదకి కొనుచు (పాగ్జిళకు 
'పోవునప్పుడు వారు “పెద్దగం డ్రగొడ్డళ్ళను ధరించినట్టు వర్ణింప బడినది. “యువాం _నరాష్టళ్య 
.మానాస అప్యం | పాచాగవ్యంత వృథుపర్మ వోయయుః ” న 96 దావరుణులారా మీ బంధు 

భావమును చూచుకొని గోవులను ఇచ్చించుచు (జనులు) పృథువర్మువులై తూర్చు దిక్కునకు 

"పోవుచున్నారు. నాయకు లై న వీరులు శరచావములతోను సామాన్య నై నికులు గం డగొడ్డళ్లు 
మొదలగు వానితోను యుద్ధము్దేని యుందురు. యజుర్వేదశాలమునకు ధనుర్విద్య చక్కగా 
"అభ్య న్త మయ్యెను కావుననే రుదుని [పళంన యందు ధనుర్చాణములు తరుచు వినవచ్చును. 

యుద్ధసాధనము లెట్టినవై నను బు గ్వేదశాలమున కే యుద్ధతం[తము గొవ్ప |పావీణ్యము పొంజె 
ననుట గమనింపదగోనది. యుద్దయు ర్తి (Strattgy), ఆకాలమువారికిని బాగుగా తెలిసియుండుట 

చాశరాజ సమాఖ్యవారు జలార్లవము కట్చి ంచుటలోను, సుదాసుడు ఉపాయీముగ తిరోగమ 
నము చేయుటలోను మనము చూతుము' అననుకూల సమయమునను అనన్గుకూ ల పరిస్థి తుల 
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యందును శత్రువును నిర్భంధముగా రణమునకు దింపుటయే నిపుణుడైన సేనాని చ్లేయు విధా 
నము ఇది యంతయు దాళశరాజయుద్ధమునందు పుష్కలముగా గలదు. 

రి 

మహాభారత కౌలము- సంగ్రామ శాస్త్ర పురోగతి 

మవోభారత కాలమునకు భారతీయుల యుద్ధశా(న్హ్ర పరిజ్ఞానము విశేషపురోగతి 

నొందినది. సై నిక జీవితమే ముఖ్యధర్మముగా గల కత్రియజాతి |పాధాన్యము నొందుట _ యుద్ద 

సాధనములు యుద్దాంగములు న్పష్ట రేఖలతో ఏర్పడుట - య్వూయు క్తి యా వ్యూవా నిర్మాణ 

పొండిశ్యము అభివృద్ది నొందుట -- ఈమున్నగునవి మవోభార తయుద్ధ ము యొక్క ముఖ్య 

లతణములు. 

క్షత్రియజాతి [పాధాన్యము 

మవోభారతకాలమునకు వర్ణాాళశమవ్యవస్థ్ర దేశములో నిరూఢమయ్యెను. దుర్భలులను' 

రతీంచుట రాజ్యధర్మము. దానికి దండ మవసరము ఈదండ వ్యాపారము అవగా (పజారతణ 

వ్యాపొారమున్నక్షై ఒకకులము ఏర్పడుట హిందూమతమునందలి (పత్యేక వ్యవస్థ. తత్రియుని 

ధర్భము |వజాపొలనము -- |ప్రజారకణము అని నొటిచారు భావించిరి ఈ గురుతరజాధ్యతను. 

నిర్వహించువా రగుటచే సంఘమునందు తత్రియుల కధక[పాధాన్యము కలిగను త (తియులలో 

దుష్టులు దురా[గవా|-వేఠతులును బయలుదేరి [పజాపీడనము కూడ జరుగు చుండెను. వీరి 

యాద్ధత్యమును అడచుటకు సంఘము నందితరవర్గములవారు పూనుకొను చుండిరి. మవోభార 

తారంభమునందే శమంతపం చకవృ త్తాంతముకలదు. (ఆది-1-78,79) |శేళాద్వావరనంధియందు 
పరశురాముడు క|కియజాతివై కోపించి యిరువదియొక్కమారు వారిని చంపి, ర _క్ర్షపుమడుగులు. 

కట్టించె ననియు, ఆ మడుగులే శమంతపంచళ మనబడు ననియు అదిపుణ్యకే త్ర మనియు వర్డ్ ౦వ 

నై నది. దీనినిబట్టియే ఆనాటి కొందరుక[తియుల జొద్దత్యము ెల్లి యగుచున్నది. మవోభారత' 
మందలి |దోణ 'రుపదవృశ్తాంతము గూడ దీనినే బలపరచు చున్నది. దుర్భర చారి[ద్యపీడితుడై_ 

(దోణుడు తన్ను నమీపించి నప్పుడు |దుపదుడన్న మాటలు క తియజాతియౌద్ధత్యమునకు నిదర్శ 

నమా (ఆధ్ధి-5-208) ఇట్టిచారు,కొందరున్నను ఆ నాటిజ|తియు అందరును [పజావీడకు లనుటకు. 

గాదు. భీష్ముడు ధర్మరాజు మున్నగు వినీతులై న తత్రీయన త్తము లెందరో వినవత్తురు 

యుద్దమే [పధానవృ త్తిగా గల ఒకకుల ముండుట రణ పాండిత్యమునకు దోవాద+కారి. 

ఆయెను. ఈ కాలమున ధనుః కెళశలము అనిదంపూర్వ మై విలనీ ల్లైను. గదాయురద్ద నై వై పుణ్యము 

మేర మీరెను. ఖడ్గసాధనము కూడ (పకర్ష నం'చెను. దీనికి మే దేయుడై. న నకులుడు ఉదావా' 

రణముగా చెప్పబడు చున్నాడు. నేనాంగాములై న రథ గజతురగ పదాతులు నంఘాతముగను. 
వ్ర త్యకముగను నుళితేణకుగురియ య్యెను. వ్యూవహాజ్ఞానము ఈకాలమున (పదర్శింప బడి నంత 

నిశితముగా మహాభారత వూర్వుశాలమునను, అనంతర శాలమునను [(పదర్శింవ ; బడెనా యను సంది. 

యమును కలిగించును. 
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పీకు. దాకుట యును గౌరవపతి 1 దిగ 

ర్తునిబలంబు. బనిచెం దోడు వడంగ, 

107. వ, ఆసంళ_ప్తకులలో దండిమగలు మూండు వేలరథంబుల వారు *ేబెట్టు గిట్టిన 

 నావృష్టి పరుండు పం చశ తముఖ్యరథికులం బంచత్వంబు నొందించి "వెఅచతు 

రంగబలంబుల నెత్తుట జొ త్తిల్లం "జేసిన న్యాతిగర్తనై న్యంబు దైన్యంబు 

నొంది |దోణుదెసకుం బజచెం బజచినం బోవక యువరాజుతై నేయుతోడ 

. నానానిశితశరంబుల దురంబు సేయ నతండు. 

ఎం దుక్ళొానయుయడు నొత్యాతీతో యుద్దండు "నేనీ యోఢుత. :- 

సం. 78828 

108. క, ధనువు దునిమి నవ్విన నీ 

తనయుడు పటుళ క్రి వై చె. దలంకక యదిశీవ 

ల్రునియలుగం జేసె సాత్యకి 

విను మాతం డతని సొండు విలుగొని నొంచెన్, 

109. ఆ అలిగి కృష్ణుతమ్ము? డతని చాసంబును 

నూతు( దురగములను గేతనంబు 

దునిమి సొగయ సేసియును భీమ సేను ప 

తిజ్ట దలంచి శేచంవం డెగక చనియు. 

110. వ. అట ధర్మజభీమనకులసఫా దేవులు సాత్యకి సేనం దజశియం జొచ్చుట యెణింగి 

వై న్యంబులం బురికొల్సి కొని ధృష్టద్యు మ్నాది యోధుల మున్నిడికొని 

త అిమిన నునవారును మార్కొని “పెనంగి రాత్ర నేయుండును నీసేన బడలు 

నడంజేయుచు మున్నీటం ెనుంజోజ దరటిసి పోవు తెజంగునం బోవు 

106. 1. [తిక రుల బలంబు బనిచె వదలపడంగ _ కొన్ని సతులు. 
అదె 9 

> OO 

107. [ జెట్టిదంబుగా గిట్రేన - కొన్ని (పతులు. 

108. 1 నిలిపిన - ల. లి. ముత్తునియలు - క. ద. న. వ. వ. వా తుత్తునియలు - య. 
(1 |, శ 

109. 1. చంపరాక - అ. ఆ. బ.వ. స. ళీ, 



రి 

గూడ ఈ మవోన్ర్రముల నాత డువదేశింపలేదు. ఆచార్యుని నివృతపాతబుద్దియు లోకనంచేమ. 
దృష్టియు (పళంసాపాత్రములు. ఘోరసాధనములను [కూరన్వభావులచేత నుంచీనచో వారు. 
లోకసంతోభము గావింతురను అంశమును (దోణుడు కనివెమైను. + 2 

ము. 

* 

అర్జునుని ధనురి విద్యా కౌళలమును చూపు సన్ని వేళములు మవోభారతమున అసంఖ్యా 
కములు. తొలుదొ_ల్స నే యాతడు గురుదకిణగా మవోరథు డగు |దుపదుని అవలీలగాపట్టి తెచ్చి - 
గురునకు నివేదించెను. ఖాండవదపానమునందు శరపంజరము గావించి ఎట్టిజీవులును అగ్నిసంవో 
రమును తప్పించు కొనకుండ జేసెను. ఇది యాతని నేర్చున కుదావారణమైనను ఆతని నవాజ 
మైన అ|కూరస్వభావమునకు విరుద్ధము. దీని |పకిధ్వని మవోభారతయుద్దము నందు మనకు. 
తిరిగి వినిపించును. ఖాండవదవానము నుండి తప్పించుకొన్న యళ్యసేను డను నాగకుమారుడు 
కర్ణుని (పొపున నుండి మహాయుద్ధమునందు నూతనందనునిచే పార్టునినై [పయోగింప బడెను. 
(కర్ణ. 8.816) అంగార పర్లు డను గంధర్వ రాజును జయించుట (ఆది. 1-89-49); [దుపదునివీట. 

మశళ్చ యంత భేదనము;: అరణ్యవాసము నందు పినాక పాణిని మెప్పించి పాళువతము పొందుట; 
ఘోషయా[త యందు గంధర్వుల నిర్ణించుట; నివాత కవచ కాలకేయాదిన:వోరము; ఉత్తర 
గో గ్రవాణవిజయము; భీష్కునకు శరతల్నము నిర్మించుట; ఆమవోవీరునకై పాతాళజలము 
పుట్లించుట; నె_౦ధవవధ; కర్ణ వధ; అపాండవము గావ అనని యళ్వ శ్రామ [ప్రయోగించిన [బవ్మా 
శిరోనామకా(న్త్రమును మోఘీకృతము చేయుట మొదలైన మవోసన్ని వేళము లెన్నియో 
అర్జునుని ఏకై క ధనుర్దర|పతీతికి ఉదావారణములు. ఇట్టి లోనై కవీరుడైన యర్జునుడు, 
(శ్రీకృష్ణుని భార్యల నపవారించికొనిపోవు వ్యర్థ కిరాతులను నిలువరింప లేకపోవుట కాలదురత్య 

యము. ఎట్టిమవోనుభావులును మవోవీరులును కాలారీనులని భగవానుడగు కృష్ణ దై్యపాయ. 
నుడు నిరూపింప దలచినాడు. 

కర్ట్ణుడుకూడ మవో్థ్హ్ర వేత్త అయినను లఘుస్వభావుడును దుర్దనమి[తుడును అగుటచే. 
ఆతనివిద్య 'రాణింప లేదు. | 

ధనుర్వేద పాఠశాలలు 

మహాభారతయుగమునందు యుద్ధవిద్యను నేర్పుటక్రై ముఖ్యనగరము అందు సైనిక 
పాఠశాలల వంటివి ఉండినట్లు కాన్చించును. వానిలో మిక్కిలి[పసిద్ధ మైనది వాన్తినాపుర 
యుద్దవిద్యాలయము. _ దీనికి మొదటియాచార్యుడు కృపుడు. ఈతని తండి శరద్వంతుడను. 
(తావ్మాణుడు మవ్మోన్ర్రవిదుడు, శరద్వంతుడు తనకుమారునకు చతుర్విధంబగు 
ధనుర్వేదము నేక్చెను. కృపుడు (పథమాచార్యుడుగా వాగ్తీనాపుర_ పాఠశాలయందు 
పాండవధా ర్ల రాష్ట్రలు, యాదవులు మున్నగు పెక్కురు రాకుమారులు ధనుర్వేద మభ్యసించు. 
చుండిరి (ఆశి. ర్-192). కృవుని తరువాత యాతని సోదరి భరయైన [దోణుడు వాస్తినాపుర 
ధను ర్వేదవిద్యాశాలకు అధ్యతు డయ్యొను. ఈయ్టన య్య న్త్రగాంఖీర్యము నందు మహోసాగర 
నన్నిభుడు. అగ్ని వేళ్యుడనుమహోముని యొగ్దను పరుళురామ.నివద్దను ఈతడు శుశూషచేసి 

a 

శా 

ay) తో 
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దివ్యా(స్త్రనిపుణ్ణతను సాధించెను. యుద్ద పాఠ శాల యందలి పా త్య్యాంశ ములు వివిధములుగా సై 
. నుండెను. [దోణుడు అర్జునునకు ఈ [కింది యంశములు నేశ్చెను. 

“ సీ 44.26... ద్వంద్వ సంకీర్ణ యుద్ధములదెజంగు 

రథమహీవాజి వారణముల వైనుండి దృఢచిత సౌవ్భవగతుల నేయ 
. 

తే. బహువిధవూ వ్యా భేద నోపాొయములను నం|పయోగ ర వాస్యాతిళయముగాంగ గవి... 

(ఆది. 5.280) 

విద్యాశాలల యందు ఛా[త్రులను [వేళ 'వెట్టుకొనుటలో ఆ కాలమున ఆచార్యునకు 

పూర్ణ స్వాతం [కర్ణ మున్నట్లు తోచును. ఉన్నశకులజులకు మాత్రమే [పనేశాగ్గత యు౨జెను. 

వక లవ్యుని వంటినిశితబుద్దికి వా_స్తినాపుర కళాశాలయందు [పవేళము లభింపకుండుట గమనింప 

దగినది. కర్లుడు నూతనందనుడుగా భావింప బడుటచే ఆతనికి ఈ విద్యాస్థానము నందు [పవేళము 

లభించెనో లేదో తెలియదు. తుమార్మాన్త్రవిద్యా సంద ర్భనసమయమున ఈతడు పాల్గొనుటను 

- ఖీమాదు లధిచేపిఎచిరి. కతియబాలు రధికముగా నుండిన ఈవిద్యాస్థానమున వగలేక యే 

కాబోలు కర్టుడు మ హేం|దనగమునై తపస్సుచేయుచున్న భార్గవరాముని ఆశయింప బో యెను. 

ఇక్కడను ఆతనికి నసూతకులసంభూతి అడ్డువచ్చెను. త [తియకులాంతకు డగు పరుశురాముడు 

([భావ్మాణులకు గాని ధనుర్వేదము [పసాదింపడని యెరిగి క ర్డుడు శాను | బావ్మాణుడ నని 

బ్ెంకి [అివ్మో(న్ర్రము భార్గ వ్యానము మున్నగు మహ్మోన్త్రములబడ పను. కానీ దురద్భష్టవశ మున 

ఇం|[దకృత మాయచే కర్టునికులము భార్గవరామ.నకు తెలినీ ఆ మవానీయుడు కర్టుని దివ్యా న్త్ర 

పరిజ్ఞానము వితథ మగునట్టు శపించెను. (కర్ణ . 263,69) మహేం|దపర్వతము  |పాక్సము|ద 

తీరమున నున్నది. కావున భార్గవరాముని విద్యాస్థానము దతీణాదిఛా[ తులకు ఉపయు క్తముగా 

మండెడి దని భావింప వచ్చును. 

[(దోణుని గురువగు అగ్ని వేళ్ళు డనుమవోముని (అగ్ని వేళుడనియు క్ లదు) ఆ కాలపు 

చావవిద్యా గురువులలో ేరెన్నిక గన్నవాడు. ఈతని ఆమ మెక్కడ నుండెనో కచ్చికముగా_ 

తెలియదు, (దోణునీ తం|డియెన భర చ్వాజమరార్శి యాళమము గంగాద్వారము నం దుండెనని 

చెప్పబడినది. (ఆది. క్-!84) [దుపదుడు గూడ భరచ్వాజాశమమునందే వెరిగను, [దోణ 

[దుపదు లిరువురును ఒకగురువువద్ద నే వేదాధ్యయనము చే విలువిద్య గరచిరి. తం|డి యనంత 

రమున |దుపదుడు పొంచాలాధిపతియుగుటకు వెళ్ళి పోయెను. [దోణుడు అగ్ని వేశ్యుడను మహో 

మనినిజేరి ధనుర్విద్యా పారగుడై ఆగ్నేయ్మాన్ర్రము మున్నగు మహ్మోస్త్రములను పొందెను. 

దీనినిబట్టి అగ్ని వేళుని ధనుక్వేదక ఖా శాల హిమవ శ్చాదమే.న పాంచాల దేశమునకు సమీపములో 

మండెశని యూహింప దగియున్నది. (శ్రీకృష్ణుడు ను బల రాముడును సొందీపళేవద్ద వాదాధ్యయ 

నము చేసిరి. సాందీపని,యా[ళమ మెచ్చట శుండెనో ఆతడు ధను శ్వేచా చార్యుడ్గునో కాదో 
'శలియధు. . 

© . అ త 
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ఆకాలప్పు యుద్ద పాధనములలో గదాదండము |పొముఖ్యము వహించెను. బలభ|దు। 

శల్యుడు. భీముడు, దుర్యోధనుడు వీరు గదాయుద్ధవిశారదులు గచా|ప్రయోగమేనందలి బిే 

రీతులను అభ్యసించుటశై దుర్యోధనుడు చ్వారకానగరముక. శేగి బలరాముని సేకిరచెన 

చెప్పబడు చున్నది. సుయోధనుడు నిరంతరాభ్యాసముచే గదాపాండిత్యము నందు ఖీము 

మించిపోయెను 

శిష్యుల విద్యావ్యాకంగ మును గురువులు సరీకించుట |పొచీరకాలమునందును గ అదు 

ఆచార్యుడు ఛా తులను తాను మున్ముందు పరీకి౨చి సంతృ _ప్రినందినచో చెగ్గల సమశము: 

బహిరంగ |పదర్శనము చేయించును. ఇందు మొదటిది ఈ నాటి కళా ళాలపరీత వంటిది. భా? 

తము నండిట్టి సన్నివేశములు రెండును కలవు. ఒకనాడు (దోశుడు శిష్యులను పరీతీంపగో! 

కృతిమమైన యొకపతిని శాఖ్యాగమువ్వై రచించి దానిని భేఎంచుటకైై. ఒక్కరొక్కరుగా 

'రాకుమారులను పిలుచుటకు నిశ్చయించి ధర్మనందనుని ముందు పిలిచిలమ్యమును [పక్కనున్న 

వారిని అందరను చూచితివా యని యడి”ను. లక్ష్యుముతో పాటు ఇకరులను జూచుచున్నానని 

యుధిష్టిరుడు బదులు పలికెను. వెంటనే ఆచార్యుడు కోపగించి ఆరాకుమారునకు ఏకా|గద్భష్టి 

లేదని నిరసించి తొలగి పొమ్మ'నెను. పలువురు రాకుమారు లిశ్లే పరీమకు నిలువలేక పోయిరి. 

ఒక్క అర్జునుడు మా|తము పతి శిరమును దప్ప అన్యవ స్తువులు తనదృష్టిలో లేవని చెప్పగా 

ఆచార్యుడు సంతసించెను. అర్జునుడు లక్యుమును పడనేనెను. (ఆది. 5-248,254). 

మరియొక పరీక్ష యం దర్జునుడు తన శర కౌళల్యమును జూపి గురుని మెప్పించెను. 

ఒకనాడు [దోణుడు గంగానది యందు స్నానము చేయుచుండగా మొసలి యాతని పాదమును 

వెలను శిష్యు లందరును ఏమియు చేయ నేరక (తొక్కిడి పడుచుండిరి. అప్పుడర్జునుడు నీటిలో 

శరీరము కనబడకున్న యా మొసలిని ఐదుబాణములు [ప్రయోగించి సంవార్మించెను. (ఆది 5-258) 

ఈ జలభేకనవిద్య నాతడు ఉత్తరో_త్తర గాఢముగ సాధన చేసి యుండును. తత్సవోయముననే 

యాతడు నివాత కవచ కాలకేయాదుళై న నముద్ర గత రాతునులను నిర్మూలించెను. 

స్ 

కుమారా విద్యాశందర్థనఘట్ట ము వాస్తినాపవుర యుద్ధక ళా శాలావిద్యార్గులబ హి 

రంగ పరీకు. కర్టుడీ సందర్భముననే తన చాపనై పుణ్యమును చూపి దుర్యోధనున -కా_మి[తు 

డయ్యను. |దుపదరాజును వట్ట కొని తెచ్చుట కూడ కురుపాండవ రాజకుమారుల విద్యావరికలో 

ఛాగమే. వీరులు వినయ | పదర్శవమునకును కుళలచా ర్లలు శెలుపుటకును శరములనే [వయో 

గించుట చిత్ర మనిపించును, ఉత్తరగో[గవాణము నందు అర్జును డిట్టి శకూరనర్యపదాయమును 
అనుష్టించెను, (దోణుడిట్లు చెప్పుచున్నోడు “ఇప్పుడు నాకు [బణామంబులుగా6 బాదంబుల 

'మొుదలంబజీక రెండమ్ము లేసి చెద్ద కాలం బేనిడ్లాసియున్న వాడు గావున గుళల।| పళ్నుంబుగా.6 

జెవులు సోశియుం కోకములుగా శెండమ్ము లేనెః (విరాట-4-ిక్క, . 
సొ 

న్ా 
జౌ 



11 

ఆయుధములు 

*, మపోభారతకాలము నందలి ఆయుధములలో ధనుర్భాణము అ| శేసరములని నూచింవ 

నై నది. యుద్ధవిద్యకు ధను న్వేద మనువేరు కలుగుట గమనింపదగినది. * ఆయుధములు నాలుగు 
విధములని చెప్పబడినది, ముక్త, అముక్త, ముకాముక్త, యంత్రముక్త అనునవి. నీతిపకాళిక 

అను[గంథము వానిని మూడువిభాగమ. లుగా మాత్రము చేసినది. ముక్త, అముక్ష, మంత్ర 

ముక్త - అనునవి మూడుతెగలు. ధనుర్భాణములు ముక్త ఆయుధ(శేణికి చెందినవి. కోదండము 
కార్ముకము, మున్నగునవి ధనుర్ఫేదములు కావచ్చును. ధనున్సులు, బాణములు చేయుట 

' నంహితాకాలమ. ననే జనులకు వృత్తిగా ఏర్ప డను. “ఇషు క్నద్భో వ్ ధన్వ కృద్భ MA) అని 

యజుర్వేదము. కమ్మరులు బాణముల శిరన్సు*ను చేయుదురు. ఇతరులు శరము యొక్క తది 
తరభాగములు చేయుచుండిరి. ఐతరేయ బావ్మాణము బేవతలు శరనిర్మాణ మెట్లు చేసిరో వర్ణిం 

చినది. ఒకప్పుడు పురోహితున కీయవలసిన దకిణకు బదులు ఒక చాపము, మూడుబాణములు 

ఇచ్చినట్లు కౌశీతకీ|బావ్మాణము వర్ణించినది. చాపము సాధారణముగా నాలుగు లేక ఐదు 

మూరల పొడవు ఉండెడిది. దానిని ఉక్కుతోగాని, కొమ్ముతోగాని చారువుతోగాని చేయు 

చుండిరి. అర్జునుని గాండివము వెదుకుతోను (శ్రీక ్రహ్షునిశార్ణము కొమ్ముతొను చేయబడినట్లు 

కన్చించును. అల్లైతాటి యందు శెండుతాళ్ళుండును. భానుష్కుడు ఎడమచేతికి చర్మపు 

తొడుగును ధరించును. అతడు కుడిచేతితో నారని, ఎడమచేతితో ధనుస్సునడుమ.ను పట్టుగొనును. 

అమ్ము యొక్క వేగమును ఒరపికిని తట్టుకొనుటకై వాన్తకవచము అవనరము. కుమారానన్ర్ర 

విద్యాసందర్శనము నందు. బద్ద గోధా,గుళి (తాణుల్ మార్గణ పూర్మ్శతూణులు అని రాజకుమా 

రులు వర్ణింపబడిరి (ఆది-6-10) చెట్ల వట్టలతోను, నరములతోను, జనుముతోను నారి చేయ 

బడుచుండను. రణమునం౭దు బావము |తుంచుట, నారిని ఖండించుట, బాణములను |పతిజాణ 

ములతో ఎదుర్కొనీట మున్నగురీతులు మవోభారతయుద్ధము నందు తరుచు వినవచ్చును. 
ధనుస్సువిరిగిన వీరుడు ఒండొకవిల్లు వెనువెంటనే చేపట్టుటకు పర్చాట్లు ఉండెడివి. 

బాణములు, బాణాననములు మొదలగు యుద్ద సాధనములను బండ్ల మీద రణరంగము 

నకు గొనిపోవు చుండిరి. నారాచములు మొదలై న ఘోరసాధనములిను బండ్లమీద శెశెద్భ్చనని" 
కర్ణుడు దుర్యోధనునితో చెప్పెను (కర -1=286). భీముడు కూడ ఆకే చేసెను. భీముడు తన 
పారథిమైన విళోకునితో “మనశరంబుల కొలంది యెట్టున్న దరయు మనవుడు నీతండు-అ( స్త్ర 

శ(న్ర్రముల సంపద యడుగ వలదు, నేడు కొచ్చిన వాని లోన నాజెడు | వేంగుపడి పూని వచ్చు 

బండి యొక్కటి యించుకయు వెలితిగాక యున్నయది" యని చెప్పెను (కర్ణ్మ- _ల్రీ- 141) పడు 

ళకముల శరములు పేర్కొన బడినవి, భల్లము, తుర[ప్రము, [పదరము, కురకాముఖము, అర్థ 

చంద్రవాణము, నారాచము, బాణము (భీష్మ 8278) భీముడు వపడుకకముక్షైన శరములతో 

2 War in Ancient Indie - VR. Ramachandra Dikshitar. Madras Unie 
versity Publication. Page 93. 6 

° 
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ఏడుగురు వీరులను సంవారించెను. వెడదవాలియమ్ము అనునదిమణి "యొకటి. ఇవి వేశ్వేరు 
తీరుల బాణముళై యుండును. వర్యాయపదములు కాక పోవచ్చును. లోకోత్తర వీరుడైన 

యర్జునునకు అవయతూణీరముండుట యాతని విశేషమని కర్చుడే అంగీకరించెను. ఎగ్రశెగని 

శరవరంపర కలది అకయ తూణీరము, ఇది యగ్నిద తమని చెప్ప బడినను (కర్ణ -1-285) 

యం[తనిగ్మిత మైన సాధన విశేషముగా ఖావింపవలెను. అది యెట్టిడియో చెప్పజాలము. విశిష్ట 

మైన అస్త్రములను వీరులు మిక్కిలి జాగరూకతతోను భ క్తి తోను కాపాడుకొనుచుండిరి. కర్ణుని 

నర్బా(న్త్రమునుగూర్చి యిట్లు చెప్పబడినది, "లకే నీనాభిధానుండగు నాగకుమారుండు నర్చ 

ముఖళరాకారంబు గైకొని త క యొద్దనుండం చాను బనీండి యొజం బెట్టి యనుదినం౭బును 

గంధపువ్పంబుల నకుతంబుల నర్శించుచు నయ్యర్దును మీ(దం (బ యోగించు వాడై. యున్న 

యట్టి యమ్మువానీయా(న్హ్రంబు” (కర్ణ 8-318). 

మహాభారత కాలమున అగిష్న (పయుక్తమైెన యుద్దసాధనము లుంజెనా యనునది 

విచారణీయము. ఆగ్నేయ్మాన్ర్రమను మవోసాధన ముండెనని తరుచు వర్షింపబడును కాని అది 

యీనాటి మందుగుండుసామానువంటి దగునో కాదో నిర్ణ యింప జాలము. శతఘ్నులు మున్నగు 

ఆయుధములు దుర్గర క్షణమందు విని యోగింవ బజెడివీ. ఓఒకొ్క్కాక్క మవ్మోన్త్రము మంటలు 

[గక్కుటయు భయంకర నినాదము చేయుటయు చదువుదుము. కర్ణనంవోరకమై అర్జున 
[పయు _క్రమగు ఘోరళరము కడంగిన విధము. 

“నినద సముద్భట స్ఫురణ నింగి పగుల్బంగ 

సర్వభూతకంపన మగుచ మెయిన్ నిగిడి” (కర్ణ - 8-861) 

ళరథరాసనములు గాక ఇతర మెన ఆయుధములు "పెక్కు వాడబడు చుండెను. మున 

లము, భిండిపాలము, తోమరము, శకి, పాశము, చ[కము మున్నగు నవి మవోభారతమున 

తరుచు వినవచ్చును. [దోణుని యభిమతము తీర్చుటకు (ద్రుపదుని పట్టి తెచ్చుటకై. కురు కుమా 

రులు కాంపిల్య నగరమ్వువై 'నేగిరి. అచ్చటి జనులు వారిని “అసి, ముసల, దండంబులు” గొని 

'యెదుర్కొనిరి. (ఆది-6-72) ఇందు డిచ్చిన ఘోరమైన శక్తిని కర్ణుడు ఘటోత్కచునివై 
1వయోగించి వానిని నంవారించెను. మరియొక్కవిశేషమును గలదు. ఒక్కొక్కపవీరుడొశే 

(పయోగమున అసంఖ్యాకములగు అమ్ములను (పయోగింప గలుగు చుండెను. ఇదియును 
యం[తనహాయముతో చేయుచుండి రని యూహింపవ లెను. 

సేనలు= సేనాంగములు 
శ 

మహాభారత కాలమునకు నై. న్యము నందు చతురంగములు సు[పతిస్టితము లయను. 

ఇవి రథ గ్త్ తురగ్గ వదాతులు వేదకాలము నుందు గజవిభాగము ఉండిన నూచనలు లేవు. 

ఆశ్విక నై నమ్ము కొంతవర కున్నట్లు చాశరాజ యుద్ధ [పనంగమున చదిపినాము. చదరంగము 

అను ఆటను బట్టి నె నై_న్యము నందు చతురంగ విభజనము జరిగెనని కొందరు భావింతురు. వీ చైన్య 

a ళా ల లా 
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“విభాగము లను బట్టి యే చదరంగము నందలి బలములు వకర్చడెనని మరి కొందరు తలతురు. 

ఎళ్లైనను మవీఃంభారత కాలమున కవినిరూఢము లయ్యెను. 
ఠి 

ఈ 

(| రథములు 

అ భారతయుద్ధమునందు వీనికి పథమస్థానము కలదు. న్వైన్యము నందలి (శేణులు 

రథమును బట్టి యేర్చ్పడు చుండెను. అర్థరథ, నమరథ, మవోరథ, అతిరథ అనునవి వీరుల 

శొనగబడు ఉ_త్తరోత్తరస్థానములు. ఉదో్యోగవర్వమునందలి రథాతిరథనంఖ్యానము, _ భీష్ముడు 

తన్ను అర్ధరథుడుగా నిర్ణయించి నందుకు కోర్టుడు కోపించి వెడలి పోవుట నువిదిత మైనకథ. రథి, 

సారథి -- వీర య నో్యోన్య[పాధాన్యమును గూర్చిన నన్ని వేశములును భారతము నందు 'పెక్కులు 

కలవు. (శ్రీళ్ళమ్ణుడు, శల్యుడు ఆనాటి మవోసారథులలో చెప్పదగినవారు. కర్టుడు శల్యుని 

తనకు సారథిగా చేయుమని దుర్యోధనుని కోరుట, ఈ ఘట్టము నందలి (తిపురాసురసంవోర 

వృత్తాంతము ౬ రథి సారథుల [పాళన్హ్యమును వ్యక్తము చేయును. రథమును రథికుని సంర 
ఉంచుటకు చ[కరతకు లను యోధులు నియోగింప బడుచుండిరి. యుభామన్యుండును ఉత్త 

.మౌజుండును కిరీటి చకరమకులుగా కాన్చింతురు. _ వీరిద్దరును మవోరథులు. (పసిద్ధవీరుల రథ 

ములవై వారి [ప త్యకధ్వజములు ఎగురు చుండును. చారివావహానములును [| పత్యేకవర్షము 

“లును కలవిగా నుండును. వారి ధనుస్సులకును శంఖములకును వేరువేరు నామములు కలవు. 

వీర్య్వవతమును భారతవీరు లత్యంత [శద్దతోను ఉత్సావాముతోను పొటించుచుండిరి. 

థీష్ము నిది తాలకేతువు వె ల్లీగొడుగు. ఆచార్య దోణుడు వేదికాధ్వజుడు. ఈతనివి 

"అరుళాశ్వములు, దుర్యోధనుడు నాగ కేతనుడు, శల్ఫునిది కదలి కాధ్వజము. కగ్టుని ధనస్సు 

చేరు విజయము. వీని కేతనము వా స్తికక్యు (కర్ల-1-60) యుధిష్టీరుని యశ్వములు వాంస 
వర్ణములు. ఈయన శంఖము అనంత విజయ నామకము. అర్జునుడు శ్వతాళ్వములు, కపి కేక 

నము, దేవద_త్తశంఖము కలవాడు. పాండవసోదరుల అశ్వములు, ధ్వజములు వేర్వేరుగా 
[దోణ=1--80/ పద్యములో చెప్పబడినవి. ఒక్కౌక్కవీరు డొకవిధమైన నై న్యమునకు నాయ 
కత్వము వహించి నట్లున్నది. _ భీమున్నినై న్యము పచాతిభూయిష్టము (భీష్మ--1-- 105) నకుల 
సవాదేవు లాశ్వికబలమున కధిపతులు. నకులుడు అశ్వశిక యందు శేర్చరి యని విరాటపర్య 
మున వర్ణిత మైనది. అదికాకయు కవలు మదేశ్వరుని మేనల్లుళ్లు. * మద, కాంభోజ, గాంధా 
'రాదిదేశములు వాయములకును వాయశళితకును నిలయములు. ఈ విధముగా నకులసవా దేవులు 

ఆశ్విక నై_న్యనిర్వవాణము నందు 'నేర్చరులై యుండ వచ్చును. *శరవులపశమున గాంధార 

రాజైన శకుని ఆశ్విక నై న్యమునకు అధిపతిగా కన్పట్టును, కాళింగులు గజ నై న్యమునకు 

(విద్ధి. కళింగ దేశారణ్యము లందూ ఏనుగులు వర్ధిల్లి యుండవచ్చును. 

ళ్ 

గజ్బసెఫ్థ్యము న 
కౌటిల్యుని అర్థశ్యాస్ర్రమున సాం[గ్రామికమ్ము అను నధికరణమున పత్త్యోళ్వరథ వూపి, 

కర్మ లను గూర్చిన (పత్యేకాధ్యాయముకలదు. చతుర్ధంగబలముల [పత్యేక వ్యాపారములు, 



14 

వానియుద్ధమున కనువైన భూములు దీనిలో వివరింప బడినవి. ఏనుగులు చేయవలసిన పను. 

లను శాటిల్యు డిట్లు [కోడీకరించెను 8. “*ముందుభాగమున నడచుట, (కొత్త త్రోమార్గములను 

"రేవులను నిర్మించుట, నీళ్ళలో కి డిగుట, చెదరిన సైనికుల నొకచో చేర్చుట, స, ఘటిశమగు "సేన 

లను భగ్నము చేయుట. [పాకారములను. గోపురములను చ్వారములను పగుల గొట్టుట, 

కోళమును చెచ్చుట = ఇది యేనుగులు చే యవలసిన కార్యములు (పౌచీనయుద్దతం త్రమునందును , 

మధ్యయుగమునందును కూడ గజములకు సై న్యామునందు అభ్య ర్లితస్థారమే కలదు. _ ఏనుగులు 
ఈ నాటి టాంకుదళముల వంటివి. అవి స్థిరములు భయంకర ములు “దుశ్భేశ్యములు రాజులకు. 

శోభాహేతువులు. ఏనుగులు శతుభయంకరము లయ్యును ఒక్కొక్కప్పుడు తమనై న్యమున శే 

(వ్రమాదకారణము అగుచుండును భీష్ముని నాలవనాటియుద్దమున భీముడు విజృంభించి 
దురోధనునివై వి[![మింపగా ఆతడు మగధరాజను | పేశేపించి గజనై న్యమును వాయునందను. 
నీవై కవియించెను. భీముడు మున్నగువారు శరములతో ఇభదళములను చీశాకుపరచిరి.. 

అవి కలగి తమవాహినులనే దిగ (త్రొక్కెను. 

ఎఎనుగాలి: దూలు మొగిళులొ 

యన నిభములు విజింగి నిజబలావళి సదియం 

దన మీద కా అ దుర్యో 

ధను డదలిచి సర్వనై న్యతతి. బురికొల్చెన్ 

భీష్మ-2- 216. 

మవోభారతయుద్ధమున ఇద్దరు గజాధివులయు, చారిపనుగులయు వృతాంతము. 

[పన్ఫుట మగుచున్నది. వీరిలో నరకుని కుమారుడు (పాగ్టోతిషపతియగు భగదతుడొకడు. 

ఇతని దంకానళమువేరు సుపతీకము, భగదత్తుడు కౌరవపతమున నుండెను. తన యేనుగును- 

వరపించి పొండవ నై న్యమునం దీతడు చెక్కుమారులు బీభత్సము కలిగించెను (భీష్మ-8-150) 

తుదకు సు పతీకముతో భగదత్తుడు అర్జునునిచేత చచ్చెను[దోణ-!-959) ఉద్దండుడగు మరియొక 

గబాధిపుడు మాగధుం డగు రండధారుడు. వీడును భగదత్తుని యంత వాడట. వీడు తనయేనుగు. 

తో పాండవనై న్యముల గలంచుచుండ (శ్రీకృమ్ణునిచే [పేరితుడై పార్టుడు వీనిని సంవారిం 

చెను. (కర్ణ =2ి-815) యుద్దపుశునుగులలో నాలుగుదంతములు కలవి (పశ _న్హతర ములు. 

కావచ్చును. అర్జనుడు “చతుర్దంతరుచిస్సీశ మగు గజముతో పోల్పబడి నాడు 
(శల్య-]1-46). క 

అశ్వములు జ్ 

ఖారతయుద్ధమున-దు ఆళ్విక హై న్యమునకు నముచిత | పొాధాన్యము కందు. వేగగమ. 

నమున కవ్నిఅత్యంసోవక్యములు (ప్రధానముద్రో వీరుల రథములను లాగుట కిని ఉపయోగించు. 

డ్ ల 

లి, కౌటిల్యుని అర్థశ్యాన్రము-ఆచార్య మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య. పుట ర20. 

క 
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చుండెను. అశ్విక నై న్యములు తెరలు తెరలుగా తాకుటచే యుగ్దనంబధ మైన వర్ణనలలో వీనిని 

.తరంగములుగా రూపించు చుండిరి. సైంధవ వధ నాడు అస్టనుర విజయము [(వధానముగ 

ఆతని సారథి రథ చావానములచనై ఆధారపడి యుండెను. (శ్రీకృష్ణుడు అశ్వ్యవ్భాదయమును 
చక్కగా నెగినవాడు ఆజంతువుల యవసరము౭6ను ఎట్టి భయానకకమయము అందును ఏమ 

,రోడు = నై ౧ఢధనవధ నమీపించుచుండగా ఆతడు గుజ్బములను నేదదేర్చినవిధము [వళంసనీయము.. 

'అలుగులు పెరికి, మేను గలయ నిమిరి. అర్జునుని దివ్యా స్త్రములతో వెడలిన నీటిని | కావించి, 

ఖాణము మేపి అశ్యములను నూలుకొ ల్పెకు (|దోణ-3- 159-1835) శతుసెన్యమును వెనుకను డి 

తాకుటకు అశ్వికబలము ఎక్కువగా ఉపయోగించును. భారతయు సము నందు శల్యుడు మరణిం 

చిన తరువాత కూడ కౌరవులు మొండి పట్టుద లతో యుద్దము చేసిరి. “నుబలసూనుండు 

[పబలతురంగదళ సవా [సంబులతో వేగంబు మెఅయ వై రిసేన వెనుక (గిట్టి ” (శలర్ద-! -లిలగ్పి విజ్బం 

శ్రించెను. అప్పుడు ధర్మరాజు తనచిన్నతమ్ము డై న సవాదేవుని ఐదు వేలగుజ్జ్ణములతో శకునిని 

శాకుటక పంచెను. 
| 

అళ్వవళము చేయవలసిన కార్యములను కౌటిల్యు డిట్లు వివరించెను. “అర్లమగు 

[ప దేశమును నివేశమును అరణ్యములను థోధించుట; విషమముకాని [పదెళమును, నీటిని, శేవును 

గాలిని, వేడిని గుర్తించుట; శత్రువును తరుముట; మొదటి దెబ్బ కొట్టుట; ళత్రునైన్యము ప్రవే 

శించి చీల్చికొని పోవుట; కోళమును గాని రాజకుమారునిగాని తప్పించి తీసికొని పొవుట; వెనుక 

ఇాగమందును కొనలందును శ[తువువైవడుట _ ఇవీ అళ్వదళము చేయవలసిన కార్యములు”. 

ఈ|ప్రకరణమునందే మరియొకచోట "కౌటిల్యు డిట్లు వచించెను. “కావలసినన్ని గుజ్జములులేని 

రాజు గుజ్జములను ఎద్దులను రథములకు క ట్టవ లెను.” మహమ్మదీయులు భారత దేశమును 

(పవేశించు వరకును ఆశ్విక నై న్యములు అంతగా వృద్ధి కొందినట్టు కాన్సించదు. హిందూరాజ 

న్యులను జయించుటకు ఆశ్వికదళములే ముసల్మాను వికేశలకు ఎక్కువగా తోడ్పజెను. వారిక 
అళ్వపతులను బిరుదు సార్ధకమయ్యెను. విజయనగరచ[కవ రులు ఉత్తమాళ్వములను వి దేశముల 
నుండి కొనుటకై ధనము విస్తారముగా వ్యయము చే యుచుండిరి. అశ్వాధ్యకుని విధులను 

గూర్చి “కౌటిల్యుడు అర్థ శా స్త్రమునందు వివరముగ నూచన లిచ్చియున్నాడు. యుర్రాళ్వము 

అను ఎన్నుకొనుటలో వానివయనస్సు శుకలకమణములు పాటింవబడుచుండెను, కాకతి గణపతి " 
చేవుని గజాధ వ్రముడు జాయపసేనాని, (పళాపరుదుని వద్ద సాహిణిమారయ 

"ఆళ్వాధ్యవమడు. 

ఉ పదాతులు 

“నర్వ దేశళాలములందు ఆయుధముల ధరించుట; వై నికవ్యాయామము = ఇవి వచా 

తులు చేయవలసిన కార్యములు” అని పదాతుల ధెర్ట ములను "కౌటిల్యుడు సర గవావకగా నిే 
శించినను విష్టి (కార్మికులు) చేయవలసిన పన్నుఇ ను పచ్చాతుల విధులలో నే _చేర్చ్పోదగేయున్నని. 
"ఆవి యవన = శిబిరములను మార్గములను సేతువులను శూపములను తీర్ణములను శోధించి శుభ 

అ . త 
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వర చుట; యం|తమ. లను, ఆయుధములను ఉపకరణములను గానము నుమోయుట్కు యుద్దరం. 

గమునుండి ఆయుధములను, ఆవరణములను గాయపడినవారిని తీసికొనిపోవుట మున్నగునవి 

వీరికి సంబంధించి యున్నవి. వత్త్యధ నతని (పదాతుల యధివతి ) "మెలకువలు 'అర్థశా(న్రాము 

నందు మరొకచో నిరూపింవ బడినవి. “మూలబలము; భృత బలము; | శేణీబలము; మి బలము; 

శ|తుబ౭ము; ఆటవిక బలము - వీటిగుణదోషములు, జలములందు, ఎ కైన పచేళముల(దు చేయవల్శ్మ 

సిన యుద్ధకర్మలు; |వప్రకాళయుద్ధము, కూటయుద్దము; గోతులలో కాని ఆకాళమందుండి కాని 

చేయుయుద్దము; పగటియందు కాని రా|త్రివూటగాని చేయవలసిన యుద్దము - వీటి నన్నిటిని 

ఎరిగియుండ వలెను. దీనినిబట్టి పదాతుల కార్యములు కొన్ని తెలియవచ్చుచున్నవి. ఉదా 

వారణకు మవోభారతమున |దోణాచార్యుని నాల్గివనాటి యుద్ధమున రా తినమరముసాగెను. 

చీకటి డట్టముగా ఆవరించియున్నను ఉభయవకమువారును వెనుకీయక ఆవేశముతో పోరుచుం 

డిం. “అక్కురుభూపొలుండు దమకాలు బలంబుల నెల్ల నాయుధంబులు వెట్టి దివియలు వట్ట 

నియోగించిన ,.. యప్పచదాతి వర్గంబులుడివియలు చెచ్చిన నద్దరణీనరుండు రిథంబున శ్రైదును. 

గరికి మూడును దురంగంబున కొండును నియతంబుగా. బట్టించి” ((దోణ-ల్-144.) 

ఆ[శమవాసవర్వము నందు ధృత రామ్టు9డు ధర్మరాజునకు సప్తాంగమైన రాజ్యమును. 

గూర్చి యుపన్యసించుచు ఆరువిధములై న నై న్యములను జేర్కొనెను. 

మూలబిలంబును మొతాలచారును 

మితబలంబును వే [తుబలముం 

గాననంబు బలము. గై జీతగాం(డును. (ఆ(శ- 1-78) 

భారతములో చెప్పబడిన మొత్తాలవారు కై జీతగాం|[డు అనునై న్యవిభాగములు. 

అర్థ శా న్ర్రమునందు భృతబలము, | శేణీబలముగా కాన్చించు చున్నారు. భృతి బలము అనగా అప్ప 

టికి జీతమిచ్చి కూర్చుకొనబడువారు (Mercenaries) అని అర్థము చేయ వీడినది. (శేణీబలము 

అనగా రాజ్యమునంద లి ఆయావృ త్రి వ్యాపార సంఘములు సమకూర్చు వై నికులు, మవోభారత 

కాలమునకును అర్థశాస్త్ర కాలమునకును సాంఘిక విధానమునందు కొంతమార్పు వచ్చి యుండ 

గా (వచ్చును. వ_ర్తకసంఘముల్లు కార్మిక సంఘములు |శేణులని పిలువబడును. రాజ్యవ్యవస్థ యందు. 

ఇట్టి (శ్రేణులకు కొంత [ప్రాధాన్య మేర్చడినది. |పభుత్వమున కవసరమైన సమయములలో వీరు. 

వై నికులను సమకూర్చు వలసిన బాధ్యత క లిగియుండిరి. 

సైన్య సేకరణ -ఎవీతకణ 

నంజయుడు ధృత రాషుిని జంపున యంద్దరంగమునకు పోయి సం[గామవా ర్తలు. 

'ఇచ్చుచుండును. ఆతడు కౌరవులకు పరాజయ్రమును, పొండవులకు విజయము ను తరుచు తెల్పు 

చుండెను. ఇట్టి సమావేశము అందొ కన్తాడు చీకుభాజు తమనై న్య పరాజయమునకు చాపో 
వుచు సంజయునితో ఇట్లు పలికెను. 

ణ్ 
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ఏవం బవుగుణం నైన్య మేవం బవువిధం పరం 
వూగ్గివా మేతద [ఖాశాన్ర్రు మమోఘం చైవ సంజయ 

నాతి వృద్ద మజబాలంచ నక్ళళం నచపీవర6 

లఘు వృత్రాయశ పాయం సారగా|త మనామయం 

ఆత నన్నాహ శ న్ర్రంచ బవొళశ స్త్ర పరి|గవాం 

అసియు ద్లేనియు ద్దేచ గదాయ. ర్దేచ కోవిదం 
[పానర్ ప్పి తోమరేప్వాకౌ పరిఘేపష్వాయ సేషుచ 
థింది పాలేవు శరము మునలేషు కృత (శమం 

శ(న్ర్ర[గవాణ విద్యాను నర్వాను పరినిష్టితం 

ఆరోహే ఫర్యవ స్క౦దే నరణే సొంతర ఫ్లు తే 
సమ్య[క్పువార ణి యానే వ్యపయానేచ కోవిదం 
నాగాశ్వరథయానేమ బహుళన్సు పరీకితం 
పరీక్యచ యథా న్యాయం వేతనే నోవవాదితం 

నగోష్ట్యా నోప కా రేణన సంబంధ: మి_త్తత ౩” 

అట్టి బవుగుణొ పేతమైన నెన్యము, బవకిధమైన బలము; శాస్తోర్దిష్ట విధాన 
మున తీర్చబడినడియు అమోఘమునైన పూ్యూవామ; దేనియందు అతిబాలురు వృద్ధులు, బక్క 

చిక్కీినవారు, స్థూలకాయులు కాన్చి ౧చరో; లఘుశరీ “ము, యుక్తవయస్సు, బల మెన కాయము, 

నీరోగ వైన ఆరో'కము"ల సైనికులే శేర్నబడ చు దురో; వసె నికులకు నంసిద్దములై న ఆయుధ 
ములు కలవో, అనేక పిధ్య్మాస్త్రపరిగవహాము కలదో, ఎవరు ఖడ్గయుద్ద మందు, ఆయుధములేని 
రణము న దు. గదాసంగరమ దు [పానము మన్నగు ఆయుధ[పయోగము అందు కోవిదులో 
సర్వకశస్తా%న్ర్రము లందునరినిష్టులో, ఎవరు ఆరోవాము, వర్యవన్మందము సరణము, సాంతర 
ప్లుశము, యానము, వ్యపయానము మున్నగు యోధక ర్మలయందు నేర్పరులో, వఏనైనికులు 
ఏనుగులు గుజ్జములు రథములు-వీని యుద్ధము అందు అనేక పర్యాయములు సుపరీజితులైై 
నిరూపిత సామర్థ కము కలవారొ*, ఎవరు అట్లు వరీకలలో కృతక్ళత్యులై యథార్హమగు వేతన 
ముల పొందు చున్నార్థో ఎవరి నియామకము గోప్టిచేత గాని (నఫారసు కావచ్చును) ఉపకా 
రముచేక గాని చాంధవ్యనిమి త్తముచే కాని చేయబడదో _ అట్టి సర్వవంపన్నము సమరము 
అయిన సేనావాహిని ఓడిపోవుట ద్రైవదుర్విపాకమున కచా అని ధృతరాషుడు సంజయు 
నితో వాపోవును. 

వై వాక్యముళ€ను బట్టి మవోభారత కాలమున నైెన్య నియామకమ. శికణ, వారి 

నేర్చు, వారి వే*న పద్దతి మున్నగునవి చక్కగా భాసించుచున్నవి. నం|గామము నందు వీర 
మరణము నొందిన నైనికుల కుటుంబములకు భోజనాచ్యాదనముల లోటు రాకుండ రాజు 
ఏర్పాటు చేయవలెనని నారదమహర్షి ధర్మరాజును హౌాచ్చరించుచున్నాడు (నభా = 1 - 40) 
నేనాధ్యతుడు నానావిధ రణము లందు నిపుణుడై, అవార్యవీర్యుడై, రాజునకు హీితుడును 

నమ్మదగి. వాడును ' అయియు-డవలెనిని ఆ మవార్షి యే బోధించెను. మహాభారత యుద్దము 

నందు (పదగ్శింసబడిన అతిలోక శౌర్యము, అసాధారణమ్రూత్చ్సర్యము, మవాదీథశ్సము వర్ణనా 
లీతమలు. మహోర్గన మాత వై న్యము కృశించి క్మశించి గోప్పాద మంత మెను స్టుయోధ 
నుడు తనచణమను వీడక పోరాడు చుండుట "క ఎప్టార్డునులకు ఒశ్చగ్యము _ కతిగించెను. 
(శల్య-1.848) ఎట్టి మవోత్ళు లై నను సత్వబుట్దిగలవారై ను యుద్దము నందు మత్చర।గన్తు 
లగుట షమ ధర్మాత్ముడైన యధిష్టిగని వర్మితనుండయే మము ఉదావార్శింప్కవచు ను, 
కర్టుడశ్న ధర్మనందనునకు సింవాన్వవ్నమయ్యెను. అట్టి దుర్దా.తుడైన కర్ణుడు సంవారింవ 
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బడుట విని ధర్మరాజు దివిటీలు వేయించుకొని వెళ్లి కర్టుని మృతళరీర మును కండ్ధార చూచుకొని 

త్చప్తి పీ పడ లదు. (కర్ష -8-895). 

ఆకాలమునను నై న్యమునందు [క్రమశితణ [పాముఖ్యము గుర్తింప బడెను! బహు 
నాయకత్వము వలన దేవతలు పరాజితులై ఈశ్వరునకు తమతమ యంశములు సమర్పించి 

ఆయన శేతృత్యమ నకు అంగీకరించిన వృత్తాంతము (తిపురాసురసంహార కథయందు కలదు. 

ఎంతటి వీరుడై నను నై న్యాధ్యతుని యాజ్ఞ లను శిరసావహించుటగాంతుము, నైంధవవధ పర్వ 

మున అర్జున. డేమయ్యెనో యని యుధిష్టిరుడు చింతా|కాంతుడై భీముని పార్టనకు సవాయ 

ముగ బొమ్మనెను. ధర్మరాజ రత్షణమును వీడి తానటు పోవుట |పమాదమని వాయునందనుడు 

భావించియు ధృష్ట ద్యుమ్నునితో నిట్లనెను “కుంభసంభవుని బలిమియు నతని | పతిజ్జ శెబంగును 

'నెజుఆగుదు వేవట కుడుము. నాకుంబోక కర్షంబుగాదు. గాకున్న నేలినవాని యానతి నడవ 
వలయు” భీముని యంత మవోవీరుడు అజ్ఞాబద్దు డగుట గమనింప దగినది. 

వెన వ్రముయొక్కం సమర స్థెరకము (morale) అత గం తావళ వ్రోమని యానాటి 

ధీమంతు లెరుగదురు. ఒకప్పుడు కృష్ణ దై వపాయనుడు ధృతరాషునితో నిట్లు చెప్పెను. 

“కుమారా ! యుద్ధమునందు నైనికుని స్థెర్యమే విజయమునకు మూలము. భీరువై యొకడు 

పలాయితుడై నచో నై_న్యమంతయు కలగుండు వడును. మవోరథులుకూడ పారిపోవు సైన్య 

ముతో అపయానము చేయుదురు. నిబిడ వ్యూహము ఒక్కమారు భగ్నమైనచో ఎంతటి యోధు. 

లును దానిని నిలువరింప జాలరు. కావున ఈ యంశమును చక్కగా మనమునందుంచుకొని 

సామచాన భేవములతో కార్యము సాధించు కొనుము.“ |దోణుడు కౌరవసేనానులలో మిక్కిలి 

దృఢ వతు డు. అతడు అచ్చపు నైనికుడు. దుర్యోధనుడు అడుగడుగునకును తన నైన్యము 

శిగుచుండుటను జూచివికలు డై యాచార్యుని వద్దకుపరుగె త్తి నీవుపాండవపక్షపాతివి అని నిందించు 

చుండును. జయ దధవధ నంద ర్భ మున అర్జునుడు వానిని సమీపించుచుండుట కార్తీ చెంది 

రారాజు[దోణుని వద్దకు పోయి అడ్డుపడమని కోరెను. అంతట యాచార్యు డిట్లనెను. “సేనా 
ముఖంబు విడచి 'యేనర్దున వెనుకం బోయినం పాండవ బలంబు లురలం దోంతెంచు. మన 

'యొడ్డుగలంగిన నై ంధవుం గాచుట రిది (158-114) ఈ సమయముననే [దోణుడొక అభేద్య్వు 

కవచమును దుర్యోధనున కిచ్చెను. 

వీరుల అంత్య[కియలు 

(పర్వ మంతయు గాంధారి ళోకవచనములరే గడచినది. దానిని గాంధారీ వర్వ 

మన్నను చెల్లును. సంగ్రామ బలీకత్స చిస్నాము లిందు అశేషముగా కనవచ్చును. మృత వీరులకు 

అంతిమనర్లిస్కా రము చేయుటకును ఒక్కొక్క యెడ అవకాశము లేకుండ ననిపించును. 

[దోణాశార్యుని శవమును జూచి గాంధారి విలపించుచు వినయాన్వితులై న శిష్యులు నిత్యము 

(వణమిల్లైడు [దోణుని వీర పద ద్వయమును నక్కలు చెడదిన్నవి అని యామె ళోకించెను. 
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ఎంత కరుణాత్మక నన్ని వేళము! ఆచార్యుని కగ్ని సంస్కార మిట్టుజరి గెను. “|దోణుని భార్య 
కృవుని తోబుట్టువెన కృపి చై_న్యమును, విరియమోసివ జుట్టును ముఖమువై మ నుగు వడ పల 
వించు చుండెను. బవుశిష్యులు అయ్యతిరథోతృముని యన్త్రళ(న్ర్రములు, రథమును ఆయన 
యవయవములతో చితి యందుంచిరి. వారందరు సామగానము చేయుచుండిరి. కృపి మున్నగు 
వారు అపనవ్యముగ సొదకు (పదథిణించిరి. రెండవ యగ్నినివోలె [దోణులి వహ్ని కర్పించిరి. 
శోకార్తములై న యొడళ్ళతో వారు గంగాస్నానమున కరిగిరి. భూమి ఆచార్యుని మరణముతో 
అపగత శరవిగ్య యయ్యు” (త-2-12125) అనంఖ్యాకులుగా నివాతులై న వీరులకును నైని 

కులకును యధావిధిగా అగ్ని కార్యము నిర్వర్శించువారు లేరై రని ధర్మజుడు చింతి.చెను. 

భగ్నర థావయవములు విండ్లు ధ్వజములు మున్నగు వానితో సొం చేర్చి వీరులను అగ్ని కర్పించిరి. 
రాజులను |పోవులుగా పెట్టించి దహించిరి. | 

మహాభారతము = వ్యూహాములు 

మవోభథారతకాలమునకు  ఛారతీయుల యుద్ధ విజ్ఞానము పరాకాన్టు నంచె ననుటకు 
అప్పటి వ్య్యూవాజ్ఞానమే మ-ఖ్యనిదర్శనము. మహాభారత యుద్ధము నందు అయానేనాధి పతులు 
ఎన్ని యో వ్యూహములను పన్నినట్లు చదువుదుము. వ్యూవా శబ్ద మీట్లు నిర్వచింప బడినది, 

“వ్యూవాస్తు బల విన్యాసః“ వైన్యముల విశిష్టగచన లేక ఏర్పాటు వ్యూవా మగును. దీనికి 
మరియొక నిర్వచనము చెప్పబడినది. “విశేచేణ ఊవ్యాతే ఇతి వ్యూవాః” దీర్హ ముగ ఆలో చింవ 
విడునది. ఈ రెండర్భములును వ్యూవానిర్మాణము నందు ఇమిడి యే యున్నవి. నేనాధ్యతుడు తన 
టై న్యమును మోవారించుటకు ముందు నిశితముగ ఆలోచించును. ఆలోచించి విజయము తనకు 
కలుగు రీతిని తన వాహినిని వన్నించును. వ్యూవాములను ఆంగ్ల ములో Miitary Tactics 

అనుచున్నారు. దీనికి న్రంబంధించిన దే యుద్ధయుక్షి (Strategy) ఆంగ్ల విజ్ఞాన సర్వన్వములో 
ఈ రె)డింటిని ఇట్లు నిర్వచించియున్నారు. “Strategy is the art of Protected movement 

ప 

శని పొదుపుగా వాడు కొనుచు ఉద్ది స్ట దిళ యందు విజృ ౧భణమును నీర్వహించుకికు ఉవయో 
గించును. వ్యూవామును గూగ్చి ఈ |? రిథ మే మరియొక చొట ఇట్లు వివరించినది “శ |తువినాశము 
న్నక |తివిధనై న్యమును-పచాశులు, ఆశ్వికదళము, శశయ్నులు వీటిని అశ్యంత శ_క్తివంతముగా 

న్స ఖే (పయోగించుటయే వ్యూవహో దేశము. వీనిలో ఒక్కొక దానికిని విశిష్టయుర్భ శ కిరి కలదు, 
ఒకొక్క అంగము తన గరిష్ట శక్తిని విజ్బంభి*ప చేయమలెనన్నచో తదితర ద్వయము “యొక్క 
పవోయము అవనరము. 

మొదటిది క|తువు యొక్క నిరోధశకః ని కుంచించుటకు ఉపయోగించును. శెండవది తననై న్య 

ఛి 
ఇ ఇ క 
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భారత యుద్ధ కాలము నందు శతఘ్నులు ఉన్నను అవి యీనాటి కతఘ్నిదళముతో 

పోల్చుట తగియుండవు. _(పాచీనకాలపు శతఘ్నులు దుర్షనంరతణము నందే యెక్కువ 

వినియోగ పడెడివి. ఊ|తయుద్దము నం డివి విని యోగ పడెనో లేవో తెలియదు [పొచీన యుర్దాం 

గములలో శతఘ్బుల స్థానమున రథగజదళములను మనము ఉంచుకొనవళను ఇట్లు చేసి 
చూచినచో అధునికయుద్దవిజ్ఞానమునకు దీటు కాగల భావములును వ్యవన్థయు [పొచీన్ట 

భారతము నందుండె ననుట సత్యము అసలు వ్యూవాముల అవసర మెన్తైర్ప డెను. ఎవరి 

యందు తలచూ పెను అను [పశ్నలు మనకు కలుగును. ఇద్ మొదట దేవతల యందును వారి 

(వతీకలై న అర్యులందును కలిగి నట్లు కాన్చించును. అల్బసంఖ్యాకమైన నై క్యముకలవారు 
ఆ బలమును గరిష్ట |పయోజన వంతముగా (ప యోగించుటలోనే వ్యూవాభావన ఏర్పడినది, 

'చేవగ్నురువై న బృవాస్పతి యిట్లు శాసించెను. 

“సగంవాతాలా యోధ యేదల్పాకా 

కానుం విస్తర యేదృవూ౯” 

అల్చ్బనైన్యమను సుసంశ్లి ష్టముగా కూర్చవలెను. బహుళనై న్యమున్నచో దానిని విన్తరింప 
చేయవచ్చును. సైన్యమును పొదుపుగను గరిష్ట శక్తివంతముగను ప్రయోగించుటలోనే వ్యూవా 
ములు ఏర్పడినవి ఈ వ్యూవాములకు తరుచు పళుపళ్యూదుల యొక్కయు, విశిష్ట వస్తువుల 
యొక్కయు చేర్లు ఉంచుట కాన్పించును. గరుడ, శ్యన, (కొంచ, కూర్చ మకర, శకట 

సూచి, శృంగాఓక, అచల మున్నగు పేర్లు వ్యూవాములకు "వెట్టబడినవి. ఆయా పకులును, 
మృగములును తమలో తాము కలహి-ంచు నప్పుడు అవలంబించు సన్నద్ధాకారము8ను గమ 
నించి వ్యూవాముల కా నామములు ఉంచబడి యుండును. వ స్తువుల (పత్యేక ధర్మములను 
బట్టియు వేర్దు క ల్చించియుందురు. అచల వ్యూహము పగ్వత మువలె స్పీర మైనదిగా భావింపబడి 

యుండును. శృంగాటక ము ముమ్మొనవాలు వంటిది. మకరము యొక్క తుండము భయం 
కరము. కూర్ముమ.యొక్క వీపు దుక్ళేగ్యము.  శ్యేనము నేత్రములు మిక్కిలి చురుకై నవి. 
(కంచము ముక్కు వ జసన్నిభ మైనది. ఇట్టి లకణములను దృష్టియందుంచుకొని సారవంతమైన 

దళమను ఆయా స్థానములందు నిల్చు చుండిరి, 

ఏ యే వ్యూవాముల నే యే సన్నివేశములలో తీర్చవలఠెనో శు|కనీకిసారము సూచన 
[పాయముగ ఇట్లు చెప్పుచున్నది. “నద్య! దివనదు'కేషు యత యత భయంభవేత్ సేనాపతి 
_న్తత్రత(తగత్చేద్ వ్యూకాక్ళ తైగృలైః యాయాద్వ్యూహేన మవాశా మకశేణ పురోభయే 
్యనేనోభయవపమేణ, సూచ్యా వాధిక వ[క్షయా పశ్చాద్భోయేతు శకటం పార్శ్వ యోర్వ[ జ 
నంజ్ఞ్ఞకం నర్వత సృగ్షతో భదమ్ చ[కక్ వ్యా౭ మథాపివాో నదుల యందుగా.ని అడవులందు 
గాని, దుర్గముఅందుగాని, ఇశర స్థలములందోగాని భయిము తటస్థ్రించినప్పుడు సేనావతి తన 
చైన్యమును స్యూవా రచన చేషి నడిపించ వళిను.. ముందు భాగమున [పమాదము కలిగిన ప్పుడు. | పొ మకర వ్యూవాముతో ఎదురొనవలెను, ఉభయవతములందు విషమస్థితి ఏర్పడినచో శ్యన 

ణా 
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వ్యూవాము ఫ్రన్నవలెను. లేదా విప్పారిన ముఖముగల నూచీ వ్యూవాము నమర్చవ లెను. 

వెనుకభాగమున [పమాదమైనచో శకటముగా మోవారింపదగును. పార్శ్వము లందైెనచో 

వ (పీవ్యూహాము. నాలుగు ముఖములనుండి ఆపత్తు ఎదురై నచో సర్వతోభ ద్రముశాని. వ్యాళము, 
-చకము కాని పన్నుకొనవలెను. 

వ్యూహ విభజనము 

వ్యూవా నిర్మాణసూ[తములను కామంద కుడు కట్లు సూచించెను. 

తిర్యగ్వృ_ి స్తుద౦డస్సా్యాత్ 

భోగో౭ న్యా వృ త్తి రేవ చ ° 

మండలస్సర్వతో వృ త్తిః 

పృథగ్వ్భ త్తి రసంవాత 8 

దండము, భోగము, మండలము అనంవాతము, అను నాల్గును వ్యూవాములలోని [ప్రధాన భేద 

ములు. అందు పదరదృఢకాదులు 17 దండ భేవములు. గోమూ|తికా, హీంనక, సంచారిక, 

'శక, పతంతకములై దును భోగ భేవములు. సర్వతోభ ద దుర్ణ్మయములు. మండల భేదములు. 

అర్థ చంద, ఉశ్టానాదులు అనంవాత భేదములు. వ్యూవామ. నకు వెనుకనుండి చెదరిపోయిన 

నె నికులను కూర్చు కొని వచ్చు సేనా భాగమును వ్యూవాపార్ష్మి యందురు. దీనికే [ప్రత్యాసార 

మనియు వేరు. “భగ్నానాల్మీయా౯కా [పత్యావరతీతి వశ్యాసారః అని- దీని నిర్వచనము. పతి 
(గవామని "దీరుగల మరియొక నైన్య విభాగమున్నది. రాజు దీనియందు నిభ్భతుడై యుండి 

తన నై న్యముగాసి చెందకుండునట్లు నడిపించుకొని వచ్చును. |ప్రతిగవాము [పధాననై న్యము 

నకు ఇన్నూరు విండ్లిదూరమున వెనుక భాగమున ఉండును. (పతి[గవామనగా [ప్రమాదము 

నెదుర్కొనుటకు ్రశ్యేకింవబడిన నైన్యమని కౌటిల్యుని అర్థశ్యాన్త్రమున నుడున బడెను 

(వుట ల్2ర) | 

రానాకు. 

నైన్యమును యురగ్ధభూమియందు నాలుగు విధముల" నిలుపవచ్చును. అడ్డముగా 

'నిలుపుట దండము. సేనాంగములను ఒకదానివెనుక నొకటి నిలుపుట భోగము, వలయాకారముగా, 
అన్ని మూలల రక్షణ కనువుగా తీర్చుట మండలము. వేర్వేరు నంఘాతములుగా పన్నుట 

'అనంవాతము. ఈ [పథాన స్టి తులనుండి ఆయా వ్యూహము లేర్పడుచున్న వి. * పక్షకతోర స్యములు 

“సమముగా యుస్టముచేయు నట్లమశ్చబడినది దండవ్య్యూహము. ఇది వెనుకకు తిరిగి కొట్టుటకు 

వీలుకలది. శన కవ్యూవాము, నూచీవ్యూ వాము దీనిలో నీ భేదములు. ఏక పంకి_ యందుండు దండము 

_'నూచీవ్యూవాము. ఇవి ఛారతయుసమునందో. వచ్చినవి. భోగవ్యూవామొనే శర్పవ్యూవా 

త 

వః కొటిల్యుని అర్థ శాన్ర్రము- సొం|గామి మను పదియువ అధికరణము, పుట 526, 
Er శ . త * 
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మందురు. పతకతోరస్యములు విషమముగా ఉండునది శకటవ్యూవాము దీనిభేదము. దీనికి విరుద్డ, 

మగునది మకరవ్యూవాము. పక్షకతోర న్యములు ఏకమగుట మండలవ్యూవాము. సర్వ్వతోభ|ద్రము 

దీనిలోని భేవము. పతక తోర స్యములు కలియక వేరుగనుండుట అనంహాతము. వ జవ్యూవాము' 

దీనిభేవము. పదాతులు, గుజ్జములు, రథములు, ఏనుగులు-ఇవి యొకటివెనుక మరియొకటి 

ఉండుట అచలవ్యూవాము. 

న్రైన్యాంగ విభాగములకు సంఘటితమగుటకు, విడియుటకు, యానముచేయుటకు. 

వెనుకకు తిరుగుటకు, మారొనుటకు నాయకుడు తూర్యఘోపములతోను, ధ్వజములతోను, 
వతాకము* తోను సంజ్ఞ లను ఏర్పరుపవలెనని కౌటిల్యుడు. వ్యూవాములలోకొన్ని శ|తువునై 
దెబ్బకొట్టుటకును, కొన్ని చెబ్బ కాచుకొనుటకును అనువై నవని యూహింపవలెను. శ్యనమకళరా' 
దులు వి[!మవ్యూహములుగా కన్చించును, కూర ్ ర్రనర్వతోభ | దాదులు నంగ తక వ్యూవహాములుగా 
కన్చీంచును. మి,శవ్యూహములనేకములు. అకాహిణీపరిగణనము ఆదిపర్వమునం చే చేయబడినది. 
(ఆది-1-581), పత్తి, సేనాముఖము, గుల్మము, గణము, వాహిని, పృతన, చమువు, అనీకిని, 
అఆ తొహిణియనునవి ఉత్తరోత_ రాధికములగు సేనావిభాగములు కౌరవపకతమునందు పదియణో 

హిణులు మి'తబలము. ఒకయకాహిణి కౌరవబలము. (భీమ్మ-1-€5) మవోభారత యుద్భమువందు. 

ఆం|ధులను చేర్గొనుట ఒక్కూమా శే జరిగినది. (కర్ణ-౭=3 . ) వీరు కారవపకముననుండిరి. “రారాజు” 
పురికొల్సి రా ధేయునకుం (కాషయి పుళిందశా హ్లిః శ్రుంక ౯0| భోజానీక ౦బు? విసీనం గొంతేయ 
బలంబునకు భర ంబగుళ యు." భారత చేళ మునందలగి సమస్త జూతులవారును కురుశే [త సం|గామముూ. 

నందు పొళ్ళ్లొనిరని తోచును. అందు [వధానముగా (పాచ్య దేశీయులు కారవపకముననుండిరి. 
ఇట్టచారు మాగధులు, కాళింగులు, ఆం|ధులు, భోజులు, పుళిందులు, కేంకణ (తమిళ 
'చేశియులు. భారతవర్ష మునందలి జనవదములలో ఆంధ దేశము పేర్కొనబడినది. (భీష్మ -1=40). 

మహాభారతము నండలి వ్యూహములు 

ననా (పముఖ 'నేనానులందరును మవోభాగత యుద్ధమునందు వ్యూహముల నేర్చరచి- 
వం[గామ మొనర్చిరి, అందును కౌరవపతము నందలి సేనానులు భీష్ఫ |దోణులు చేవదానవు. 
అను కూడ నమరమ.ఖమున లెక్క వేయని మవోవీరులు. అట్ల య్యును కౌం వులు నిశ్శేషమ గా. 
ఓడి పోయిరి. దీనిశేమి నమాధావము. ఇచ్చట మనము మవోపతి, వతయగు గాంధారి పలుకులను సృరించవలెను.. సుయోధనుడు కురుకే.[తమునకు పోవుచు తల్లీ దీవన లర్జి. చెను... అప్పుడా. 
పాధ్వి యిట్లుచెప్పెను. “కొడుక ! ఇైక్కడనుండు ధ రమక్క డకు జయముసేరు 
(యీ-1-!5ళట్ట.. గ్యము పాండవపతమన నః 
మునీం[దుడు పర్ధిష్మరించెను. వ్యూవాపట్రి 
యుల విశ్వాసము. 

నం-డుటచే వారు ఒయించిరని కృష్ణ దె ఏపాయన 
ప్థత మాత మే విజయసాధనము కాదనుట భార త్రీ. 
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అదియట్లుం డె. భీమ్మడు రణ? ంగమునుచేరి కురుపతి కోరిక మేగకు “నివిడచారు నన్నా 

'వాంబుగాి ఫ్యాహమ మరె ను “అందు తానును దోణుండును తాలధ్య జంబును వేదికా కేతనం 

'బును , (గాలుచుండ ముందట నిలిచి. ..నడుమ కురుకుమార సమేతంబుగా నమ్మహీనాథుడు 
నిలుచునట్లుగా నియమించి. తగనయెరి చై నై_న్యంబుల కేనుంగులు, నేనుంగుల కరదంబులు, నర 

.దంబులకుం దురగంబులు దురగంబులకు వి: డ్ల వారు, విండ్ర వారికి న ద్రాయుధులు నడ్డంబగు 

" శెఅంగున నిలువ నియోగించి మానుష వ్య్యూవాంబు సమకట్టిన” ఒక చీనాంగమునకు మరి 

యొ*టి వెనుకనుండు నట్టమక్చుట అచల వ్యూవామని కౌటిల్యుడు భీష్ముని (పథమవ్యూవాము 
నందీ విధానమే కన్చించుచున్నది. ారతములో దీనినే మానుష వ్యూవామనిరి. పదాతి 
సె నైన్యము ముందు నిలు చుఓశే దీనికీ చేరు వచ్చియుండును. దీవికి [పతిగా పాండవులు అచల 

వ్యూవామునే పన్నిరి. ఇందు ఫీముడ ేనరుడై_ యుండెను. ఖీముని నె వై న్యము పదాతి ళూయిస్ట 

మని ఇదివరలో చదివి యున్నాము. రెండవనాడు పాండవులు |వథ మావకాశము తాము తీను 
కొని (కొంద వూ్య్యూహామును పన్నిరి. [(_కౌంచముయొక్క ముక్కు వ|జసన్నిభ మెకది, కావున 

'ఫల్లునుడు చంచువు నందు నిలిచెను. కుంతిభోజుడును, శైబ్యుడును చతు స్థానములందే 
'బేజరిల్లి రి. దీనికి భీష్ముడు మాజొడ్డనము కల్పించెకు. కాని చానిపేకు లేదు కౌరవులు మూడు 
మోవారంబు లయి3 అనుటచే ఇది అశంవాత భేద మైన వ్యూవామని చెప్పనొప్పును. 

మూడవదినమున భీష్ముడు గరుడవ్యూవాము నమర్చగా పాండవులు అనేందు 
'వ్యూవాముగా మోావారించిరి. గరుడ వూ్యవామునకు గంగానందనుకు న్యయముగా ముక 

నిలిచెను. అగ్రేందువ్యూవాము నే కాబోలు కౌటిల్యుడు అర్జచం|దక మనెను. మూడు దళములు 

'అసంహాతమలుగా నుండుట అగ్గచం|[దకము. పాండవుల యర చం[దవ్య్యూహామందు భీమార్దును 

లిరువురును రెండుకొమ్ముల పన్నిరి. శుండాల మాలికా ధీలంబుగా యుధిష్టరుడు మధ్య (పదే 

శమున నిలిచెను. గరుత్మంతుని ముక్కున నిలిచిన భీష్ముని ఛాటికాగ లేక పాండవ సై న్యములు 

చెల్లా చెదరగుచుండిరి. అస్టనుని ఉద్దీ ప్తురి చేయుటకై శ్రీకృష్ణుడు చక్రము ధకించి ఖీమ్మని 

మీదికి లంఘించెను "పారుడు దీనితో 'విజృంభించెను. నాల్గవ దినమున కురు పాండవులు [పత్యేక 

వ్యూహములు పన్నినట్టు లేదు. గత దివనమందలి యేర్చాటు'ే అనువంధించి యుందురు. ఐదవ 

దినమున గాంగేయుడు మకరవ్యూవాము నంధించెను. మకర వ్యూవాము శకటమునకు విరుద్ద 

మని "కౌటిల్యుడు. ఇది భోగ వ్యూవాశాఖకు చెందినది. రీనికి [వతిగం పాండవులు శ్యనవ్యూవాలా 

మును దిర్చిరి. అందు ముఖంబున ఖీముండును, శిరంబున సొత్యకియు, కంఠంబున కిరీటియు 

నుండిరి, 

“కౌరవ పతమందొక గొప్ప లోపముంజెను. భీష్ముని పది దినముల యుగ్భమునందును 

కరుడు పొలికలనికి రాలేదు. ఆతడు భీమ్మునినై అలిగియుం డెను. భీష్మ [దోణు ల తిలోక వీరు ల 

య్యును వారు నవాజముగనే పాండవులయెశ ఈషన్మోర్గవము కలిగియుండిరి. దుర్యోదనుడు 

"వారిని విశ్వసింపక ఏ కొంచెము విపర్య్యాసమయ్యో ను ఆ వృద్ద వీరులను నిందికశిచు చుఆడెను. ఇదె 

వారికి వాధాకరమయ్యొను. ఐదవనాటి య్మద్దమున దుర్యోధనుడు ఆచార్యుని పద్ద కేగి యిట్లు 

విమర్శించెను. 
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“పట్టి పాలార్చెదరు మీరు పాండుసుతుల 

నీవు ఖీష్ముండు నలిగిన చేవతలకు 

వైన మార్కోనవచ్చునే సేన నరుడు 

నొంపంగా నిట్ట లొప్పరికింపందగునె. 

అనిన విని కుంభసంభవుండు గటకటంబడి యతనితో నిట్లనియె. 

“ఎన్నడును మున్నువారల యేపునోవం 

గాన మెట్లు సము|ద ంబులోన బుజ్జి 

దైవం గొన్న ంత? గొను:గాక వారిగెల్వ 

మాకు కక్యం బె చవిగాని మాటలేలొ (ఖీష్మ-2-282.) 

దుర్యోధనుడు మవోమహుడై న గాంగేయుని కూడ ఇస్తే నొవ్వపలి౩ెడివాడు. 

"రెండు వీళ్ళజనములును రాతులందు. వివిధ వాద్యసంగీతములతోను. సాహిత్య 

మధుర౭లితనోష్టీ వినోడములతోను |పొద్దుపుచ్చెడివారట.  ఆరవనాడు పాండవులు మకర 
వ్యూహముగా మోహారించగా ఖేష్ముడు _5"ంచవ్య్యూవాము బన్నెను. కొంచ మొగ్గరమున 

చానును (దోణాచార్యుడును చంచువున నిలిచిరి. ఆరవనాటి ర్మాతి దుర్యోధనుడు భీష్ముని 
స్కంధావారమున "కేగి తమ చనైన్యనష్టములకై యాతని నధిశేపించెను. ఇంతవరకును. 
శాంతనవుడు విమవ్యూవాములను పన్నుచు మొదటి దెబ్బకొట్టు స్థితిలో సైన్యముల నడపు. 

చుండెను. కురురాజు మాటలకు నొచ్చి కాబోలు ఆతడిప్పటి నుండియు సంరక్షణ వ్యూవా' 
ములు నా(శ యించెను. ఏడవనాడు భీష్ముడు మండలవ్యూహ మొన ర్బెను. ధృష్టద్యుమ్నుడూ. 

పాండవ సేనను వ|జవ్యూవాముగా తీర్చెను. ఐదు నై నికదళము అసంవాతములుగా అమ. 
ర్చుట వ జవ్యూవాములేక గోధావ్యూవామని కౌటిల్యుడు. ఎనిమిదవనాడు కౌరవులు. 
కూర్యువ్య్యూవాము [కిందను, పాండవులు శృంగాఓకప్యూవాము [కిందను మవోరణమొనర్చిరి.. 
ఆనాటి రాలి కురురాజు తనమామ శకునిని, ఆప్పమితుడగు కర్షులి రావించి వారితో రవహాన్య- 

ముగ మంతనము సలిచెను. ఖీమ్మడు పాండవపకపాతియనియు, ఆతని నింక యుద్ధమునకు 
'తేవలదనియు, సర్వము ానే చూచుకొందుననియు సూతనందనుడు నలవో ఇచ్చెను. (భీష్మ -- 
8.166) వెంగలియగు దుర్యోధను డా మాటపట్టి (పవ ర్తించె. 

నవమదివనయుద్ధమున గాంగేయుడు సర్వ తోభ|ద్రమను మోవారమును దీర్చి పొండ 
వులను చేలకుగోలకు తెచ్చెను. ధర్మరాజు చాలాఖిను, డయి ఆరా తి రవాస్య|పకారమున పితా. 
మహాన్ వాలి కరిగి యాతని వధోపాయమ్లుశెలిసి కొని వచెను 
వ్యూవాములు పన్నిరో శెలియదు. 
దహించి, శివరక్లు మ[తధర్మ్శ్మమువై 

పరవనాడు కురు పాండవులే 
భీష్ముడు (పచండభానుని వలె పాండవవై న్యమును. 

వినవు గొవెమ, (భీష్మ -8.868) ఆనాడు అంకుమంతుడు. 
శాంతించు నమయమునకు దెవాసురాతి” ఏర డైన శాంతనవుడు శరతల్పగతు డయ్యెను, 

లౌ 
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ద్రోణుని వ్యూహము 

భీష్ముని తరువాత కౌరవసేనావతి యైన [దోణుడు వ్యూవావిజ్ఞానము నందు సాటిలేని 
యోధుడు. శంతననందనుడు మవోవీరుడయ్యును సత్వస్వభావముకలవాడు. కుంభసంభవుడు 

(వావ్మాణుడయ్యును రాజనస్వభావుడు. అదియుగాక పాంచాలుర యెడ ఆచార్యునకు కోప 

చుధికము. దీనిచే ఆయన 'నేనాధ్యకుడుగా నుండిన ఐదుదినములలో "వెక్కుమవోవీరులు మడిసిరి. 

సేనాపతిత్వము నందభిపి_క్షుడె [దోణుడు దుర్యోధనుని వరము కోరుకొనుమనెను. ధర్మరాజును 

(ప్రాణములతో పట్టిశెచ్చి తనకు ఒప్పింపు మని కురురాజు కోరెను. యధిష్టిరునిచే తిరిగి జూద 

మాడించి పాండవులను అరణ్యములకు పంపుట వాని యుద్లేశము. గురుడు వానిదుశ్చింనకు 

రోసి కొన్ని నిబంధనలతో దాని కొడంబడెను. 

[దోణుగ మొదటిదినము యుద్ధమున పాండవుల) (శాంచవ్యూవామ ను బన్నిరి 

దీనికి [పతిగ ఆచార్యుడు శకటవ్య్యూహము నమర్శెను. “వశ్చాద్భృయేతు శకటం అని శు(క్రనీకి. 

ఫీమ్మని పత నానంతరము కౌరవులయుద్దశ క్తి కొంత నడలినది. పాండవనసై నైన్యము నుండి వెనుక 

భాగమున [పమాదము నేమైన [దోణుడు కంకించెనే మో. ఇప్పటినుండియు కర్ణుడు రణదీమీతు 

డగుటచే కౌరవులకు కొంతయూరటకలిగాను. నంళ _ప్పకులు అర్జునుని సం(గ్రామమునకు పిలుచు 

టచే ఆతడు వారి నెదుర్కొనుటకుపోయెను, నం ప్రక ప్రయోగము [దోణుని యుద్దయు క్రిగా 
భావించవలెను. ' అట్లు స్వల్పముగా న్యూన బల మైన పాండవ నె నైన్యమును రెండవ నాడు 

ద్రోణుడు గరుడవ్యూవాముతో ఎదిర్చెను. ధృష్టద్యుమ్నుడు మండలార్టప్యూవహామును సంధిం 

చెను. ' ఆచార్యుని ధాటికి తాళలేక యుధిష్టిరుడు రణరంగము నుండి తొలగిపోయెను. పారి 

పోవుచున్న పాండవసేనలను చూచి కురురాజు కలకల నవ్వెను. 

మూడవనాడు కుంభసంభవుడు పద్భవ్య్యూవామును పన్నెను దీనినే చ[కవ్యూవా 

మనియు అందురు. * అర్జునుడు సంళ_ప్రకులతో భయంకరరణ మొనర్చుచు దూరమున నుండెను. 

ధర్మ-రాజాదు లావ్యూవామును ఛేడించుట యెరుగమిచే యువకుడగు అభిమన్యుని వ్యూవామున 

మార్గముచేయుటక్రై (పోత్సహించిరి. ఆతడు ఏకాకిమయై చాలనేపు యుద్ధముచేసి "కౌరవుల 

వంచనచే పద్మవ్యూహము నందు నివాతుడయ్యెను. ఇది చారుణపర్షిణామములకు చారితీసెను 

అర్జునుడు జయ।[దధుని సంహరించుటకు (పతిజ్ఞ చేసెను ఆతని శపధమును వమ్ముచేయుట F 

[రోణాదులు గొప్ప[పయత్నముచేసిరి._నైంధవుని శాచుటకై ఆచార్యుడు |బవ్మోండ మెనవ్యూవాము 
నమర్చెను. “భారద్వాజుండు ద్వాదశగవ్యూతి దీ ర్భంబును బంచగవ్యూతి వి_స్భృతంబుగా శకట 

వ్యూవాంబు సమకట్టి, దానికి. బశ్చి మార్గ ంబున గర్భవ్యూవాంబుగా. బద్భవ్య్యూవాంబు పన్నించెను.” 

ఆచ్చటినుండి సేనాముఖంబువరకు సూచీవ్యూవామ్ము నేర్పరిచెను. సూచీమూలస్థానమున 

మూడు యోజనముల దూరమున కర్గాదులచే పరివృతుడై. సింధురాజు నిలిచెను ఇట్టు దుర్భేద్య' 
మైన వ్యూవాము నిర్మించి నీనాముఖమున ద్రాణుడు దండధరునివలె మెర'సెను. , ఇఆతచేసినను 

ౌరవులు వనెంధవుని కాపాడ లేకపోయిరి. “అడ్డునుని యలౌకికపరా క్రమము, (శ్రీశృష్ణుని సొర 
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ధ్యము, థీమసాత్యకుల దుస్సాధ్యవి|క్రోమము ఇన్నియు శలిసి పొండవులకు ఆనాడు జయమును 
చేకూర్చెను. జయ దధవధతో కౌరవులయున్ద స్థైర్యము విస్తారముగా దెబ్బతినెను. 

r 

ఛారతయుద్ధము పదునేనవదివసము |ఫ్రవేశించెను. వృద్దుడగుటచే [దోణుడు అలిసి 

పోవుచుండెను. దీనికితోడు దుర్యోధను డాతనిని పోటుమాటలచే నొప్పించుచుంజెను. ఆచార్యు 

డంత విసివి యోగముచే దేహమును చాలింప నిశ్చయించుకొనెను. అళ ఎశ్తాను మరణించెనని 

యసత్యవార్త [ప్రకటించి పాండవులు గురుని నిశ్చయమునకు దోవాదముచేసిరి. శరశరానన 

ములను త్యజించి యోగనిష్టచే ద్రోణాచార్యుడు అసువులను వీడగా ధూర్తుడై ధృష్టద్యుము 
డాతనీ శిరస్సు ఖండించెను. 

Cc 

అన౦తరయుద్దము 

దోణుని య స్తమయముతో కౌరవుల జయాళ అలడుగంటియుండవలెను. కర్టుని : 
(పగల కులకు లోబడి దుర్యోధను డింకను జయాళను వీడలేమ. కర్ణుడు మొవటినాడు మకర 
వ్యూవామును పన్నించెను. పాండవులు దీనిని అర్ధచం[దవ్యూవాముతో నెదుక్కొనిరి. 
కర్ణుని రెండవనాటి సమరమున ధర్మరాజు బృహాన్పతిమకంబై న దుర్ణయవ్య్యూవామును పర్పరపిం 
చెను. ఈనాడు సూతనందనుడు కల్పించిన వ్యూవాము చేరు తెలియదు. కర్ణమరణానంకరము 
శల్యుడు కౌరవ నేనాధికుడయ్యెను. కౌరవులు వేర్వేరుగా కాక ఏకముఖముగా పొండవులవై 
బడి వారిని నిర్జింపవలెనని నిశ్చయించుకొనిరి. మవోవీరు అందరును రణళూమికి బలియొ 
నైన్యమంతయు పల్చబడినను దుర్యోధనుడు తనపట్టుదల వీడలేదు. కల్యుడు సర్వతోభ[ద_ 
వ్యూవామును సంఘటించెను. భయంకరమైన గజనై న్యమును వారుముందు నిలబెట్టిరి. గజ 
ములకు ముందు చతురంగములతో శకుని నిలిచెను. పాండవులు మూడు మొగ్గరములుగా 
మోవారించిరి. మ దెళ్వరుడు సంవాకింపబడిన తరువాత గూడ సుయోధనుడు చలము' 
వీడలేదు. ఆశ్వికబలసహపీాయముతో శకుని తుదిపయత్నముగా పాండవసేనను వెనుకనుండి 
తాకి చీకాకువరచెను. పదునెమిదవనాటి యపరాన్లామునకు శకునియు సం[గ్రామమున పడెను. 
అంత నికృవోయుడై. ఏకాదశాకాహిణేీ నాథుడైన రారాజు గదాకలితభుజుడె ఒక ్ య-డును 
రణరంగము నుండి వెడలిపోయెను. 

కర్ణుడు తెగినర్యాతి శిబిరమున ని[దించుట తేమము కాదని కృపాచార్యుడు మున్నగు 
వారు దు్యోధనునకు బోధించిరి. (శల్య-1-74) అంత చారందరును సరస్వతీనది వంకకు. 
నడచి బయల విగ్రమించిరి. పదునెనిమిదవచాటి రాసి పాండవులీపద్ధతి _నవలంబింపవలసి '- 
యుండెను. శాని ళ్యతువులందరు నకించిరని వారు విశ్వాసముతో నుండి రథిక్ర[తయమును _ ' 
కృప, కృతవర్య, అశ్వశ్ఞామలను = వమరిరి. తత్సలికముగ పొంచాలురును (చౌవదేయులును .. 
ఆశ్వశ్థామవై శాచిక వివోరమునకు గురియయి దుర్శరణము పొలయిరి. 'కౌంశేయులును కృష్ణ 

ఖ్ 

ళా 
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సొత్యకులును తృనువిడిదలలకుపోక "కౌఠవశిబిరంబున వి(శ్రమించుటచే వారు ఆపదకు .తక్కిరి, 

(శల్య. వి_8ి82). 

| భార తీయయుద్ద విజ్ఞానమును లోతుగ ఇలియదలచినవారు, ఈ [కింది యాభారము 

అను ఆనుబంధ| గంథములను చూడవచ్చును. 

అథర్వ వేదము 

అగ్నీ పురాణము 

( 
( 
(8) శివవ్యాస ధనుర్వేదము 

(9) కోదండమండనము 

(10) సమరాంగణ సూత ధార-భోజుడు 

14ఎ10=19/0 

(11) యు క్తి కల్ప[దుమము-భోజుడు 

(12) విష్ణు ధర్మో త్తరము 

(18) హారివార చతురంగము 

(14) మానసోల్లాసము 

(15) అశ్వాయుక్వేదము 

(16) శాలివోో త్రము 

(17 లవణ (ప్రకాశిక 

(18) శివత_త్వరత్నాకరము 

ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం 



శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
ఫీ ష షె (దో అంప పర్వ వులు 

వానా (0) యాన 

(శ్రి మహాభారతము _ ఇతిహాసము _ తత్సం దేశము = 

I 

భారత దేశ వాబ్బయముననే కాక నమ_స్స (పపంచ 'వాజ్మయమందును (శ్రీ మ[దచామా 

యణ, (శ్రీ) మవోభారతము ల|గగణ్యములు. అందు (శ్రీ మవోభారతము పంచమ వేదమని 

(పసిద్ది కెక్కినది, ఇహపరములకు సంబంధించిన సమ_స్స విషయములు భారతమున కలవు. భారత 

మున లేనిచేదియు ఇతర (త లేదు. అందుకే @) మవోభారతము ధర్మశా(న్ర్రమని వేచాంతమని 

నీతిశాన్త్రమని మవోకావ గ్రమని సర వ్రలక్యు సం|7 వామని బవా పురాణ సముచ్చయమని ఇతివోన 

మని--ఈ విధముగా లోకమున [పళ న్ని కెక్కిసది. పాళ్చాశ్య -వాజ్మియమున ఇలియడ్ , ఒడిస్సీ, 

బైబిల్ [గంథములు పరిమాణమున పెద్దవి. ఇలియడ్ , ఒడిస్సీలు రెండు కలిపిన వానికన్న మవో 

భారతము ఎనిమిది రెకుక్కువ; బై బిల్ కన్న మూడున్నర ెక్లెక్కువ. మవోభారతము లక 

[గ్రంథ పరిమితము. ఇత గొప్ప యితివోస మితర భాషలందు లేదు. మహాకావ్యము, ఇతివోసము 

పురాణము--ఈ మూడును ఒక కోవలోనివి. వీనికి రనభావముల సంస్పర్శ యున్నది. మిగిలిన 

ధర్భశాస్తాందికముల కీ లవణము లేదు. అందువలన వాని దింకొక కోవ. ఆయా లక్షణములు 

మాత్ర మీ భారతమం దున్నవి. 

మవోభారతము కావ్యము కాదు. భారతీయాలంకారికు లందరును వదో విధముగా 

కావ్యస్వరూపమును నిర్ణయించినవానే. వారెవ్వరును ధర్శశాప్తా9దికముఖలను కావ్యధర్మ 
ములుగా పేర్కొనలేదు. ఒక కథ-ఒక నాయకుడు-బక రసము-ఈ సంపుటిని రమణీయముగా 

నిర్వహించుట రూపమననే వారు తావ్యలక్షణమును విచారించిరి. కనుక మవోభారతము 

"కావ న్ర్రము కాదు. 
© 

మవోభారతము, పురాణమును కాదు. పురాణము పంచలతణి. విశేషమేగా డ్వలతణి 

కూడ. ౧. సర్షము-నృష్టి; ౨. [పతినర్గముిమరీచి మొదలుగాగల నవ|బహ్మలోొనర్చిన సృష్టి. 

ఓ. వంశము--నూర్య చం [ద వంశముల యుత్పత్తి. ౪ వున్వంతము--స్వాయ .భువ్లు మొదలైన 
@ ఇ 
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మనువుల కాలమున గల ధర్మ పద్దతులు. ౫. వంశాను చరితము-వూర్వు పూర్వ వంశ స్టుల 

సువసిద్దమలగు చరితములు. పురాణములందుండు ఈ యెదు లక్షణములును మవోభారత 

మందును కొంతలో కొంత యున్నవి. అయినను ఇది పురాణము కాదు. ఏలయన భారతమున 

నివి [ప్రధాన విషయములు కావు. కురుపొండవుల చరిత మొక్కు [పథానము. అట్టిపర మార్చ 

భూతమైన కథ యొక్క శే ఆద్యంతములు వ్యాపించి యుండుట పురాణ లక్షణము కాదు. 

అందువలన మవోభారతము పురాణము కాదు, 

భోజు డారు కావ్య [పభేదములను చెప్పెను. ముం చాతని బుద్దికి తోచినవి అచ్చమైన 

కావ్య భేదములు మూడు మాతమే. ౧. కావ్యము. ౨. శాన్త్రము. ౩. ఇతిహాసము. 

ఈ మూడింటి అవణములను ఆదాన [పదాన రూపమున కలయగలువగా మరొక మూడు 

భేదముళేర్చడినవి. ౪. కావ్యశా(న్త్రము. ౫. కావ్యేతివోసము, ౬. శా _నేంతివోనము. 

ఈ విధముగా కావ్యభేదము లాశరై నవి. 

కావ్య (ప్రభేవములలో ఇతివోస మొకటి. అది కా వ్యేతివోసమని శాశ్తే )తివోసమని రెండు 
విధములు, భోజు డితివోసమును నిర్వచించి చెప్పలేదు. గతించిన విషయము [పధానముగా గలది 
యితిహోనమని మాత్రము చెప్పెను. గత కాలము విషయమే అతీతార్థము. అది చారి(త్రకమును 

కావచ్చును. 

ఇతివోసమునం దితివృ_త్తము డేవాసుర సంబంధ నిబంధితము. ఇతిపోసమున పొరంపరో్యోవ 

'దేశముండును. అదే ఇకిహోసము, వురావృ_త్తము-అనగా పూర్వచరిత నిబంధన [పాయమెనది 

ఇతివాసమని యమర సింవుడును విద్యార ణ్యుడును ఇతిహాస శజ్లార్భ మును వివరించిరి. పరి కియ, 

పురాకల్చ్పమని ఇతివోసము ెండు విధములుగా నుండుశని రాజశేఖరుడు కావ్యమీమాంసలో 

రామాయణ మవాభారతముల నందుకు వరునగా నుదావారణము లొనంగాను. అభినవగుప్తుడు 

అదా అగ ఖా నాట్యశాస్త్ర వ్యాఖ్యానమున కర్మఫల నంబంధముగల సర్వార్థ ములను (పత్యతముగా చూపు 

నది యితివోసమని నిగ్వచించెను. ఆనందవర్ట్థనుడు మవహోభారతమును గూర్చి చెప్పినది యితివోన 

మును గూర్చి చెప్పినశే యున్నది. ఆయన మాటలలో మవోభారతము శ్యాస్త్రరూప కావ్య 
చ్భాయాన్వయిని, అనగా. మవోభారతమ.న కొంత శ్యాన్త్రమున్నది. అది పరమ పురుషార్థ మైన 
'మోవమమ.ను [పతిపాదించునది. మవోభారతమున కావ్యమున్నది. కావ్యము కథనాశయించు 
కొని యుండును. కథ నాయకపురుషు నా|శయించుకొని యుండును. భారతకథయందు తృమ్టో 
తయ సుఖ పరిపోవణమున్నది. తృప్లాజయమనగా శమము. శమ, శాంత, మోక శబము లొక 

ఎ 

యర్గమునే భిన్నముఖముల నుండి [పతీతము చేయును. * అనగా భారతమునండలి శ్యాన్త్రమే 
'మోతవిమయమును [పతిపాదించుచువ్నదో యందలి కథయు (కమముగా నందే పర్యవసించు 
చున్నది. ఈ సందర్భమున ఆనందవర్ధనుల ద్లోఖి|ప్రాయ మిట్లు (గ్రహింపవలయును. మవోభారత 
మండలి "శా గ్రము చూచుటకు శాంతముగా కన్నపించును. అది వరమార్లముగా కావ్యముతో న్ 9 
నన్వయించుకొనిపోవుచు చానిని దీవము చేయుచున్నది. అందువలన మవోభారతము వె చూపు శా 

మొల 
తా ఖా 

mp 

చ 
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లకు శాస్త్రమువలె నుండి లో చూవులకు కావ్యచ్భాయాన్వ యముగలది. అనగా శ్యాస్త్ర[గంథము 

కావ్య| గంథముతో నన్వయము పొంది మహాభారత మైనదని తాత్పర్యము. ఈ విధముగా 

శాన్రుము కావ్యచ్భాయాన్వయినిగా నుండుటకు యితివోన లక్షణము. 

ఇంతవరకు చేరొన్న నిర్వచనములను అభి|పాయములను మననమొనర్చి ఇతివోస 

శీబారమును మన మీవిధముగా నిష్కర్మి 6వ వచ్చును. 
దిథి షె 

౧. ఇతివోనమున కథ చారి [తకమె యుండవ లెను. 

౨. కథకవసర మె కొంతశా(న్త్యము [పవ _ర్డింపవ లెను. 

౩. ఆకథకు శేచానుర సంబంధ ముండవ లెను, 

౪. అది పారంపర్యోప చేళ విషయాత్మకముగా నుండవలెను, 

౫. క థాపుచుుషుల కర్య్భుఫలా నుభవము నర్వము [పత్యతముగా వర్తి ంపబడ వ లెను కర్మ 

ఫలానుభవము ఇవా పర భేదముచేత ెండువిధములు. ఇతివోన మీ-ర0డిఎటిని వరి ంచ 

వలెను. 

ఈ లక్షణము అన్నియు మవాభారతమున ెట్లన్వయించుచున్నవో పరిశీలింతము. 

భారత కథయంతయు కౌరవ పాండవులకు సంబింధించినది. “కౌరవ పొండవు లిరువా 

గుల చీలిపోయి యుద్ద మొనర్చిగి. యుద్దము చారి[తక సత్యము. ఆ యుద్దము జరిగిన కాలమును 

గూర్చి వివాదము లుండుగాక . అది వేరువిషయము. చారిత్రక సత్యమైన కథ కలిగి మవోభారత 

మితివాస మైనది. 

శాం త్యనుశాసినిక పర్వములందును మరియు నక్కడక్కడ భారతమున శాస్త్రము 

లెన్సగా (పవ్నర్తించినది. అఖిల జ్ఞాతి జనవధమ వలని నిర్వేదరూపమైన ధర్మరాజు చిత్తవృత్తి 

యీ శాస్త్రము [పవ_ర్డించుట కాలంబన మై యవ కాళము కల్పించినది. శాన్రు'పవర్తనమువలని 

ఫలితము ధర్శజునియందు [పకాళశమునకు వచ్చినది. ఈ (ప్రకారముగా _ మహాభారతమున శా 

మును, కథయును అన్యోన్య ముత్కర్షా పాదకములై యున్నవి భారతకథకు దానియందు 

(వవ_ర్తించిన శ్యాసన్త్రమంతయు నవసర మైనదే. పొళ్ళాత్యులకును వారి ననుసరించిన కొందరు 

భార తీయులకును శా స్త్రభాగము చాలాభాగము [పతీ ప్టము, అది వేరువిషయము. 

భారతమున |పథానభూమికలు నిర్వహించిన ధర్మరాజాదు లందరును దేవతల యంశము 

లుగా నవతరించిరి. కౌరవులు రాకసాంశములతో పుట్టోనారు. శ) కృష్ణావ కారము పర మేశ్వ 
శ 

రుని సంవూర్ణావతారము అట్టి (శ్రీ ఎమ్లునికి భారతగథతో నెడశెగని సంబంధ్మున్నట్లి. ఇది 

యంతయు భారతమునక్తున్న చేవాసురపంబంథ్ము. కొదరు పాశ్చాత్యులకు (శ్రీస్ఫవపాతత్రము 

(పతి _ప్పము. కాని నిజము విచారించిన (శ్రీక్ళముడు లేని భారతము |పాణములెని శరీరము. 
pan.) 

అం ॥ ఛి . 
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భీష్ముడు ధర్మ రాజునకు చేసిన మహోపదేశమంతయు నెంతో కాలమ్మునుండి ఆయా 

వ్యక్తు ౬మధ్య సంవాదముగా ఆ యావిషయములు ఆ యాకాలములలో సందర్శించి పరంపరగా 

వచ్చుచున్న శు యున్నది. (శ్రీకృష్ణభగవానుడు పారున కుపదేశించిన గీతార్థములు " అంతకు 

ముందు నుండి వచ్చుచున్న వే. కర్మఫల నన్యాసాత్శక మైన జ్ఞాననిష్ట యొక్క "శు యోగము. 

వేదవిద్యా (పతిపాదితమైన ఆ యర్హమునే భగవానుడు పదునెనిమిది ముఖములనుండి వివరించ్ని 
నాడు. ఆ యర్థము నూర్యునకు, సూర్యుని నుండి మనువునకు, మనువునుండి కజ్వాకువునకు-- 

ఈ విధముగా పరంపరగా [పొ్టించుచు వచ్చుచున్నది. ఈ విధముగా గీ తార్గమంతయు పారం 

పర్యోవ దేశ అతణలతీతము. 

భార తక థాపురుషుల కర్మ ఫలానుభవమంతయు నివాపరములయందు ెంటను వర్శింప 
బడినది. (శ్రీకృష్ణుడు చేవాము చాలించి వ్యూవోన్య్వరూపుడుగా వైకుంఠము చేరుట చెప్పట 
జరిగినది. ధర్మరాజు తనువుతో స్వర్లము చేరుటను నిర్వహించి యాతని స్వర్గలోకానుభవ చిత్త 
వృత్తి గూడ చూపుటయెనది. అతడు నాయకపురుషుడు కనుక నాతని విషయమున నట్టి (పత్యేక 

నిరూపణ కవసరమున్నది. భారతమున న్వర్గారోవాణ పర్వముండు శే దాని ఇతివోసలవణము. 

ఈ విధముగా ఇతివోసమున కవసరమైన అకణములన్నియు మవోభారతమునకు పట్టు 
చున్నవి. కనుక మహాభారత మితివోసము. 

భారతీయాలంకారికులు నృ ఎ్రశింపని యితివోనలకణ మింకొకటి భారతమునందున్నరి. 
అది యుద్ధము. ఇతివోనలక్షణములందు పాశ్చాత్యులు యుద్ధమును [వధానముగా చేర్కొని 

యున్నారు. [పాచీనములైై న కావ్య భేదములందు ఇతివోన మొకటిగా పాశ్చాత్యులు గురించి 

నారు. అరిస్టాటిల్ నుండి ఇతివోన కావ్య[ప[కియను గూర్చిన మీమాంస జరుగుచునే యున్నది. 

ఇప్పుడిక మొత్తము మీద ఇతివోనన్వరూవము నిట్లు భావింవవచ్చుకు. ౧. నుదీర్హ మొన 
కథ:- ధీరోదాత్త ధీరోద్దత [పక్చతులై న పురుషుల వీరకృత్యములతో సంబంధించి యుండ 
వలెను, ౨. 'ఉపాభ్యానములు:- దథధానకథ దీర్గ మె యుండుటవలన నేర్పడు విసుగుదలను 
శొలగించుటకును, [వఛానకథకు బలము చేహర్చుటకును, అనేకములై న ఉపాఖ్యానములు 
మధ్యమధ్యన చేరియుండును. ౩. చై వళ క్రి {= ఇతివోసకథావురుషులను "వారి కృత్యములను 
డైెవశకి పాలించుట యని వార్యముగా నిరూపించవలెను. కొంతవరకు బవైవళ క్రి 
[పత్యతముగా [పాధాన్యము వహించి యుండుట చూపవలెను, ఇతివోన మిమైందుకుండవలే 

ననగా నది మానవుని యొన్నత్యమును నిరూపించుట్టకును, క ర్హవ్యమిదియని బోధిం 
చుటకును, విభ్యేతరములై న సర్వళ క్తులును సాధ్యములని ప్రత్యతముగా చూవుట కుద్దేశించినది 
కనుక, మానవుని | పయోజకత్వమంతయీను విధికి లోబడి యుండవలసిన బేగాని తద్వ్యతిరి క ద్ర 
ముగా నేమియు “సాధింపలేదు. ఈ- నిరూపణ నుఠతివోనమందు ముఖము. ఈ విధముగా దైవ 
శక్తితో నీతివినమునకు సంబంధ మున్నందున నారైవమును ఏయే జాతు లే యేవిధముగా 
ఛానించినవో ఆయావిధము లాయాజ్ఞాతుల _యితివోనములందుండును. ౪. శాత్త్విక శ | శి ఖ్ 

* 
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'విషయము :ఇ చై వము ననుసరించి తా త్తి క చింతనము, ఆయా దర్శవములును దృక్పథము 

లును ఇవివోశములందుండును. ౫. అమానువలక్షణము :- మనుషులతోపాటు 'దేవచానవులును 

:ఇతిపోనమున పా|తలగుటవ లన వారి వారి కియాకలాపములంద లి మానువషలక్షణములు కనబడు 

“చుండును. ౬. ధర్భము ఫ్ నానా పకారమైన ధర్భ్శపపంచము బహుముఖములుగా మధ్య 

+మధ్య (ప్రవేశించుచుండును. సాంఘిక రాజకీయములను, ఇవాపరములను, పుణ్యపాపములను, 

మంచి చెడ్డలను-ఈ మొదలగు బహువిధ ద్వంద్వ ములను చుట్టుకొని ధర్మము [పవంచిత మై 

యుండును. 

[పపంచమందలళి యన్ని భాషలందున్న యికివోసములును ఒక సుదీర్గ మైన కథ-యుద్ధము- 

'ఉపాఖ్యానములు-ఆయా డేళ కాలములందలి మత తా_డిపిక దృక, ఎథ ములు.ఇ'త్యాదుల పడుగు 

చీకోల నివిడబంధము గలవిగా నున్నవి. 

ఈ లజణము అన్నియును 'మన మహోభారతమునందున్నవి కనుక (శ్రీ మవోభారత 

'మితివోసమన్నదే నిమ్మర్గ . 

Il 

పరికియా వూర్వకల్పము లనెడు ఇతివాోనభేదములు కెండింటిని రాజశేఖరుడును, 

శావ్యేశివోస శాస్తే తివోసములను "రెండు భఖేవములను భోజుడును పేర్కొన్నారు. రామాయణ 

మవోభారతములను దృష్టిలో పెట్టుకొని వారట్లు విభజించియున చో రామాయణము కా వ్యేతి 

వోసమును పరి[కియయును, మవోభారతము శాన్నే 9తివోసమును పురాకల్పమును కావలయును. 

శాని రాజశేఖరునివలె భోజుడు స్పష్టముగా నట్లు రామాయణ భారతములను పేర్కొనలేదు. 

“అందువలన భోజుని కావ్య-శాస్తే )తివోస |ప్రభేవములు రామాయణమవోభారతములకే సంబం 

ధించినవని గట్టిగా చేప్పుటకు వీలులేదు. రామాయణమవహాభారతములు తప్ప మరివేరే యితి 

వోసములు లేవు. భోజు డితిపోసము రెండు విధములనుటను బట్టియు, రామాయణ మహోభార 

తములు నెం డితివీనము లుండుటను బట్టియు, కాజశేఖరు డా రెండింటిని రెండువిధములై న 

'యితివోసములని చెప్పియుండుటను బట్టియు, భోజుడు శెప్పిన యితివోస భేదములు రామాయణ 

.మవోభారతములను దృష్టిలో పెట్టుకొనియే జరిగియుండునని యూహింపవచ్చును. కాని 

శావ్యేతివోసమును గూర్చి భోజుడు చెప్పిన వై ఖరినిబట్టి చూడగా ఆయనదృష్టిలో రామాయణ 

మిలివోనభేవముగా నుండినట్లు చెప్పుటకు వీలుకాకున్నది. “కా వ్యేకివోసోయ థా” యని శికుపాల 

_.వధ కావ్యమునందలి, “న సంచకిష్ట్ము ర్ఫువనాంత శేషు” అను బ్లోకము నుదావారించి “అత్ర 

(పాగు_క్తనైన్యెైవ ఇతివోర్టన్య కా వ్యేనాభిధానాత్ శా వ్యేతివోసో౭.యం" అనెను. |పొగుక్త 

మనగా అతీ శార్గ [పాధాన్యాత్ అనునది. అతీ శార్భ మైన శిశుపాలుని వధ యో [గంథమునందు 

న్నందున నిది యితివోసము, కావ్యాఖభి ధానమువకిన దానికి కావ్యేతివోసమని _పేరువచ్చినది. 

శా వ్యేతివోసమ. ను భోజుడు వివరించిన తీరిట్టిదీ. ఇకివోసగతమైన "యొక కథను (గ్రహించి 

"దానిని వర్షనాదులతో పుష్ట మొనర్చి రసాత్షకముగా లచించినచే నది కా ప్యెతిషోసమగునని 

"లు 
సె 
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భోజుని తాత్చర్యముగా కనుపించుచున్నది. ఇదియే భోజుని సరియైన తలంపై నచో-మన కావ్య 
'వాబ్బయము చాచాపంతయు నితివోసమయము కావలసివచ్చును. భారత దేశమందలి వాబ్బయ 
మెక్కువగా  రామాయణమవోభారతముల మీద నాధారవడి యున్నది. పంచ కావ్యములుగా 
(వసిద్ధిపొందిన వానికి మవాభారతమాభారము. అందువలన నవియన్నియును కా వ్యేతివానములు 
కావలసియుండును. అయినచో కావ్యమునకును కా వ్యేతివోసమునకును భేదముండదు. లేనప్పుడు. 
కావ్యమన్న పదముండగా శా వ్యేతివోసవ ను మరొక శబ్దము నేల కూర్చవలసివచ్చినదో బోధ 
పడుటలేదు. భోజుడు కా వ్యతివోనమను భేదమును కల్పించుట ఆతరువాత దానికి లక్ష్యుమును. 

"వేర్కొనుట రెండును అన్వయమగుటలేదు. 

రాజశేఖరుడు స్పష్టముగా రామాయణ మవోభారతములను లధ్యుముళేసియే ఇతివో. 
నభేవములను ేర్డానెను. కాని యాతడు చెప్పినదానిలో గూడ నొకచిక్కు న్నది. రామాయణము 
నేకనాయక ముగను భారతమును బహునాయకముగను ఆతడు చెప్పెను. కావ్య మెప్పుడును. 
వకనాయక మే. బహు నాయకత్వము కావ్యమున కుండదు. కా వ్యేతివోస |ప్యకియలందేకాదు ఇత 
రములైన సాహిత్య [ప్మ్కకీయలయందు దేనియంద ను బహునాయకులుండరు. మరి రాజశేఖరు 
డావిధముగా చెప్పుటయందవలి యాంతర్యము నిట్లూహంచుకొనవలను. రామాయణమున కథ 
యంతయు (శ్రీరామచం దుని చుట్టుకొని యున్నది. రామాయణము నందున్నంత స్పష్ట (వతి 

పత్తిగల ఏకనాయకలకణము భారతమునలేదు. రామాయణమున లకు ణాదులతో కథ సాగదు. 
కాని మవోభారతమున భీమార్జునులతోడను, భీష్మ దోణ క రాదులతోడను కథ సాగుచున్నట్లు 
స్ఫురించును. | ఫీమాద్దునాదులు [పతిజ్ఞలు చేయుట _ ఆ [వతిజ్ఞలు నెర వేర్చుకొనుటయందు బద్ధ 
బుద్దులే మెలగుట-ఇట్టి వ్యవహారము భారతమం దధికముగా నుండుటచే ఆయాపరిథులందు చాలే 
నాయకులా యన్నట్లు తోచుట కవకాశమున్నది. కర్ణ [దోఇాశ్వశ్రామలు కొన్ని పట్టులందు 
దుర్యోధనుని వెనుకకు నెట్టి తాము విజ్బంభించుటచేత వారి వారి (ప్రాధాన్యము కొట్టవచ్చినట్లు- 
కనుపించుచున్నది. అందువలన భారతము బవునాయకమను | భాంతికి వీలుక లిగించుచున్నది. 
ఇట్టి [భాంతికలో నై రాజశేఖరుడు మవోభఖారతము బవునాయకమనెినో యోమో, భారత మునకు 
నర్మరాజొక్కడే నాయకుడు కనుక రాజశేఖరుని మాటను వైన వివరించిన యర్థమునవే. 
[/ హింపవలయును, ల 

ఈ విషయమున మరియొక విధముగా నిట్లు వీచారింపవచ్చును. రామాయణము వ 
(పాధాన్యముగల యి*వోనము. [మహాభారతము [కియా వా ధాన్యముగల 
రామాయణ (పౌర ంభ మీక్లాకది : 

5+ 
యితివేాసనము.. 

ళ్ 

“కోన్వస్మిన్సాం[వతం * లోశే గణ వాన్ కళ్చవీర్యవాన్ 
క * ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ నత గవాకో్య్టో దృఢ వతః 

ఏ తదిచ్భామ్యవాం |శ్లోతుం, పతం కౌతూవాలం హిమే, 
., మవాళ్లే త్యం నమర్థోడసి, జ్ఞాతుమేవ విధం నరమ్”_ 

a 



35 

ఆయా లక్షణలకితుడై.న వ్యక్తి యెనరని వాల్మీకి నారదు నడిగినాడు. అట్టివాడు 

శ్రీరామచరేద్రుడని నారదుడు చెప్పినాడు. రామకథ యే రామాయణమై నది. శ్రీరామచంద్రుని 

సర్వదా త్త లక్షణములు నిరూపించునుర్దేశముతో రామాయణము పుట్టినది. మరి భారతము విష 

-యమువేరు. 

“కరూTకాం పాండవానాంచ భవాన్ [పత్యతదర్శి వాన్ 

శపాం చరికమీచ్చామి క థ్యమానం త్వయా ద్విజ, 

కథం సమభవద్శేద _స్తేపామక్షిష్ట కర్మణాం, 

తచ్చ యుద్దం కథం వృత్తం భూతాంతకరణం మవాత్ ” 

అని జనమేజయుడు కౌరవపాండవుల చరిత్రమును గూర్చి వ్యాసుల వారి నడిగినాడు, * కౌరవ 

పాండవులు మొత్తము నూశు దుగురు. అందులో ఎవరు [ప్రధానులు ? ఎవరునుకాదు. అందరును 

ఒకటి యే. భారత యుద్దమువణన వారందరును చరిత కెక్కిరి. యుద్ధమునకు కారణము జ్ఞాతి 

వై రము. అందుకే జనమేజయుడు “తేషాం చరిత మిచ్చ్భామి యని వెంటనే “కథం సమభవ 

చ్భేదః కేషాంచ యుద్ధం కథం” అన్నాడు. అనగా కౌరవ పాండవులలో నెవరికి (పాధాన్యము 

వచ్చినను ఆభేదము పుట్టుటకు వలసిన [కీయాపరత్వమువలన రావలెను. ఆ యుద్ద మట్లగుటకు 

.తగినయుద్యమ [కియా పరత్వమువ లన రావలెను. మొదటి చాని విషయమున దు రో ధనుడు 

[ప్రధానుడు ; రెండవదాని విషయమున ధర్మరాజు [పధానుడు. వారు [పధానులనుట వారి 

వెనుక చారివంటి వారు మరికొందరున్నారని యర్థము. కర్ణళకుని దశ్ళాసనులు దుర్యోధనుని 

'వనుకనున్నారు. (శ్రీక ఫ్రప్తాకునులు (దౌవది మొదలైనవారు ధర్మరాజు వెనుక నున్నారు. రామా 

'యణమున (శ్రీరామునకు వెనుక మరియొక డట్టి వాడులేడు. (శ్రీరాముడు స్వయంసంపూర్జుడు. 

అతని మహోచదా త్తతను నిరూపించుటకు (శ్రీమ[దామాయణము పుట్టినది. కెౌరవపాండవుల 

(పవృ త్తిని నిరూపించి స్థాపించుటకు మహాభారతము పుట్టినది. అందువలన రామాయణము 

వ్యక్తి (పాధాన్యము కలదనియు, మవోభారతము |కియా|పా ధాన్యము కలదనియు చెప్పవచ్చును. 

వ్యక్తి (పాధాన్యముగల (గంథమున వ్య (పకాళ మునకు వచ్చినట్లు [కియా [పాధాన్యముగల 

[గంథమున వ్యక్తి [పకాశమునకురాడు. (కియా (ప్రపంచము బహు[ప్రకారము. అని బహుజన 

ముల నాశయించియుండును, భారతమునంద శ్రేయున్నది. అందువలననది బహునాయకమన్న 

(భాంతినిక లిగిం చుట కనువుగానున్నది. రామాయణమునంద ట్టి (భాంతికలుగుట కవ-కాశ మేలేదు. 

కనుక నది యేకనాయకమని స్పష్టముగా కనుపించుచున్నది. ఈ విధముగా రాజ శీఖరుని 

యాంతర్యము నర్భముచేసికొన్నగాన్మి యాతడుచెప్పినది సమన్యయముశాదు, 

మరియొక శంక. రాజశేఖరుడు  రామయిమునుగూర్చి యే పరి కియాళబ్ద మును 

"వాడెను. మరి [కియా[పాధాన్యము రామాయణక్మినందే కలదా? మొక్షీత్తముకీద ఈూపరి [కియా 

వురాకల్పకశ బ్దముల కర్భము సరిగా తెలియుటకేదు. రాజ్ఞశేఖరు డితివోనము నుపవేదీములలో కలిపి 

చెప్పి నాడు. ఇతివోసమును అర్థ వాదముగా చెప్పుటకూడ్న కలదు, 
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భోజుడు శా స్తేతివోసమును నిర్వచించినది నృ ప్రముగానున్నది. అది మహాభారతమున' 
కన్వయించుచున్నది కూడ. ధర్మార్థ కామ మోకరూప చతుర్విధపురుషూర్థములను వినిచళింప. 
జేసినచో నది శా స్తేతివోసమగునను తాత్పర్యము నాతడు స్పష్టముగా |పకటించినాడు. శాన్త్ర 
మనగా శాసించునది, శాసింపబడునది బుద్ది, బుద్ది యొక్క (పవృ త్తిని ధర్మార్థ కామమోతము' 
అందు శాసించునది శాస్త్రము. కతివోసమునంవట్టి శాస్త్రమునకు |[పమేయముకలిగినచో నది. 
శా _స్తేంతివోసము. ఇతివోసమున [ప్రమేయమనగా [వఖానేశివృ త్తమున కుపబలకముగానని యర్థము. 
(పథానతి వృత్తము [ప్రథాన పురుషునిబట్టి యుండును. అకడే నాయకుడు. మవాభారతమున' 
నాయకుడు ధర్మరాజు. ధర్మ రాజుబుద్ది, ధర్మార్గ కామమోక్షములందు శా_సమగుట మవాభార్తత. 
మన (పత్యకముగానున్నడిగనుక అది శా స్టేితిహోసము. రామాయణమున నిట్టి శాననములేదు.. 
ఎందుకన్న రాముడు (శ్రీమవోవిష్షువు. ఆయనయే సర్వమును కౌసింపగలవాడు. ఆయనను. 
శాసించుటలేదు. ధర్మరాజు యమ ని యంళమున పుట్టిన మానవుడు. మానవులకు , రాగ ద్చేషముః: 
లుండును. రాగడ్వేపములతోడి (పవృ త్రికల వారి బుద్దులను శాసించుటకే శాస్త్రము పుట్టినది.. 
ఫారతమునగల శాన్ర్రమధి' ముగా ధర్మ రాజుబుద్ధిని శాసించునదియే. 

[దోణపర్వమున అభిమను కడు మరణించినంత వాని యందలి యనురాగమున ధర్మరాజూ: 
దుఃఖపరీతచేశస్కు డగును. యుద్ద|క్రయనుండి నిషృత్తుడు కాగోరును. అశడటుల కాక ౦ండ చేయుట 
కచట కొంత శాస్త్రము |పవేశించినది. యుద్ద మైపోయినంత అఖిలజ్ఞాతివధ యే ఫలితముగా కని; 
పించుటతో ధర్మరాజు రాజ్యమొల్లినివాడై తికగి యడవులకు పోగోరును. ఆతని నా|పయత్నము. 
మండి నివ _ర్రీంపకేయుటకు శాంత ్ రనుశాననాది పర్వముల రూపమునకొంత శాస్త్ర [గ ంథముూ. 
పుట్టినది, ఆరణ్యపర్వమందును ధర్మరాజు చిత్తమును కాసించుటశే శాస్త్ర గంథము పుట్టినది. 
మవోభారశ నాయకుడై న ధర్మరాజు చిత్తవృత్తులను శాసించుటకే భారతమున అటన ఉట. 

శాతము పుట్టినది. అందువలన మహోభారతమును శా శ్టే3తివోనముగా చెప్పవచ్చును. పరిశేవ. 
వ్యాయమున రామాయణమును కా వ్యేతివో .మనవచ్చును. ం 

'రాజశేఖరుడొనర్చిన విభజనకంకును "పెట్టిన చ్చ ర్లకంెబును భోజుడితివోనమును విభజించి: 
'ట్రిన పేరు శెండును స్పష్టముగానున్నవి. మిక్కిలి యగ్గివంతములుగానున్నవి కూడ. అందు. 
లన నికివోము కావ్యేతివోనము _ శా _స్తతివోనమని ద్విధాభూతము. రామాయణ మవో: 
భారతములందుకు (కమముగా నుదావార ణఇములు, 

Hl 

పాశ్చాత్యులు కూడ ఇవతివశిన మను రెండు విధములుగానే విభజించిర. 1. AUthen- 
tie Epic 2. Literary Epie. వీన¥§ 1. Primary Epic 2. Secondary Epic అనియు. 
i. Epic of growth 2. Epic of Art అకియు మికొందరు పెటిన "పేరు. ల చో 

జ్ A] ౧ 

పాశ్చాత్యులు నిర్వచించిన మొ" టి తీగ ఇతిహాసము లతణమిది. ఆది సంవూర్ల ముగా- 
ఇ te వొక రచయిత యొకసారి (వాసిన [గఎకముకొదు. అరి కొంత కా౭౯మూరక వీనిపించుటవలన'చే. 
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_.పచారముననుండును. అందువలన కాల|:మమున దానిలో ననేక విధముకైన మార్పులు 
కూర్పులు జరుగుచుండును. ఆ తరువాతి కాలమున నెప్పుడో దానికి లిఖితరూన మేర్పడును. 
ఒకవేళ దానికొక ([వాత|పతియున్నను అది |శ-కిమగుటయే దాని లక్షణము. ఇట్టి లక్షణము 

మవాభారతమందున్నది ఆ లవణమున కంచే | పమాణ వొక్యములున్నవి. వ్యాసుడు వై వ శంపాయ 

నాదులకు భారతమును చెప్పినాడు. చా రాయా లోకములకుపోయి తాము గురుముఖత 

తిన్న దానిని వినిపించినారు జనమే=యునకు వెశంపాయనుడు భారతమును వినిపించినాడు. 

వినుపించుచుండ గా ఉగ|శవనుడు వినిపోయి శెనకాదులకు వినిపించీనాడు. ఆ తరువాత 

ఎప్పుడో మహాభారతము లిఖితరూపమె త్రినద వ్యానుడేమి చెప్పినాడో వైళంపాయనుజేమి 

వినిపించినాడో, ఉ|గ[శవనుడేమి విన్నాడో శౌనకాదుల కేమి వినిపించినాడో ఇదమిక్టముగా 

చెప్పుట అంత సులభముకాదు. వ్రైళంపాయనుని వలన కొంత[గంథము భారతమున చేరినది. 
ఉగ శవనునివలన మరికొంత |గంథము చేరినది, వీరుగాక మరియు నెవశెవ రెంత |గంథము 

చెంచినారో మనకు తెలియదు. "పెంచినది మాశ్రము నిజమనుట కవకాశములున్నవి. కనుక 

మవోభారత మొకరి చేకిమీదుగా [(వాయబడినది కాదు. అది (వాయకవూర్వము శెండుచోట్ల 

వినిపింపబడినది. భారతమందున్న గణేశ వృతాంతము భారతమును వ్యాసుడు [(వాయలేదను 

టకు నిదర్శనము. అది [(వాయబడకపోవుట వలన నే తరువాత తరువాత వెరిగి బృవాద్గ 9ంథమైన 

దనియు, విషయ విన్యాసమందును మార్చులు కలిగిన వనియును, భారతమును వల్లె వేసి జ్ఞాపక 

మును పురస్కరించుకొని పలుమంది పలుతావుల వినిపించుటవలననే విషయమున మార్చులు 

కూర్పులు కలిగినవనియు డాక్టరు సనూక్తం:ర్ గారు (వాసినారు. వీని నన్నింటినిబట్టి చూడగా 

మన సంప్కృత మవోభారతము Primary Epic అగుచున్నది. 

పాళ్ళాత్యులు చేరొనిన S60ndary Epic లతణ మిట్టున్నది అది వినుటకుగాక 

చదువుట క డైైళించినది, అది పకక_ర్తృృకము దానిలో కావ్యశిల్పరూపమైన నివిడబంధముండును. 
మిగిలిన లశ ణము లన్నియు Primary Epic లో నెట్లో ఇందును అౌ్లే. మవాభారతమును 
Primary Epic అన్నాము కనుక రామాయణమును. Secondary | Epic అశవచ్చునా ? 

రామాయణ ముకూడ ఒక్కా వాల్మీకియే (వాసినది కాదని కొందరందురు. ఐ*ను భారతమున 
కంకు రామాయణము నివిడర చనాబంధము కలది. ఇతివోన లక్షణమగు సుదీర్గ కథ, వెద్ద 

యుద్ధము, ధర్శ్మ నంస్థాపనము, మొదలె న వన్నియు రామాయణ మందున్నవి. అందువలన 

రామాయణ మితివోన మే. Secondary 016 కు మరియొక చేరు Epic of Art. ఈ 

యర్థము భారతముకంకు ఎక్కువగా రామాయణమునశే పట్టుచున్నది. నిర్మాణ వైదగ్భ్యమును 
బట్టి చూచినచో రామాయణమును కావ్యేతివోన మనవచ్చును. నిజమునకు భోజుడు రామా 
యణమును కా వ్యెతివోన మనకపోయినను సమన్వయ దృష్టిని విషయ విచారణ చేసినచో 

అనవచ్చుననియే తోచుచున్నది. అరదువలన పాశ్చాత్యుల విభజనననుసరించి నువోభారతము 

Primary Epic రామాయణము Epic of Art. శ 

కా ప్యేతిహాన ము Primary Epic ఆదే ఇముగాగొని నిర్మితమగునను' భావమ్మైి ప పాళ్ళా 

త్యుల కున్నది. ఆ దృష్టితో చూచినచో ఆం[6మహోాభారతమును సంస్కృత మవోభారతము 
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ననునరించి [నానిన దగుటచేత -కా వ్యేతివోస మనవచ్చును. | వాసినంతవరకొ కే కవి ([పొయుట.- 

కావ్యశిల్ప మధికముగా గలిగి నిబిడబంధముతోనుండుట మొదలె న Epic of Art కా వ్యేతివోన 

లక్షణములు ఆం|ధభారతమునకు పట్టుచున్నవి. ఐనచో సంస్కృత రామాయణము ఆం[ధభారతము 

ఒక జాతి (గంథములా ? ఇదియు నందరకు నమ్మతముశకాదు. 

మొత్తముమీద పర్యవసానము నిట్లు కేల్చి చెప్పవచ్చును. ఇతివోసము నొక కాబ్య 

[పభదముగా భారతీయులును పాశ్చాత్యులును భావించుచున్నారు. ఇరువురును ఇతి వోనమును 

రెండు విధములుగానే విభజించినారు. భారతీయాలంళారికుల వచనము ననుసరించి భారతము 

శా_స్టేతివోసము., పాశ్చాత్యుల పద్ధతి |పకారము భారతము Primary Epic. వారి వారి 

వాక్యముల ననుసరించి ఒక్క రామాయణమునే స్పష్టముగా కా వ్యేతివోనమని కాని, 

Epic of Art అని కాని చెప్పుటకు వీలగుటలేదు. రామాయణము మాట యెట్లున్నను భార 
తము మా(త్రము నిన్సందేవాముగా శాన్తే 9తిహానము, ఆం|ధమవోభారతము (ప్రయత్న ముమీద 
కా వ్యేతిహాన ముగా రచిత మెనది. సంస్కృత థారతముననున్న చానికంబ అధిక కావ్య నిర్మాణ 

శిల్పమును [వవేశ పెట్టి శాన్తేఏతివోసమును కవిత్రయము వారు (శ్రద్దాళువులై కావ్యేతివోస 
ముగా మలచుటకు యత్నించినారన్న మాట. ఇట్టనుట సంస్కృత మహాభారతమునకం ళు ఆంధ 

మవోభారతము (శేస్టమైనదని యర్ధముశాదు. ఆ ెండింటికిని నిర్మాణమునందు భేదమున్నదని 
మాత్రమే యర్థము. అందువలన సంస్కృత ముహోభారత ము శాస్తే రతివోనము; ఆం|ధమవో 

భారతము కావ్యతివోసము. కవితయమువారును అప్బకవివంటి లాకణికులును మవోభారత 
మును ఇతివోసముగా'నే పేర్కొన్నారు. 

IV 

మవోభారతము యొక్క శాస్త ఏతివోసమహానీయతకు దోవాదము చేసినవి సాధారణ 
మైన ఉపమా రూపకాద్యలంకా* ముల విఫియోగ ము, [ప్రవాహ వేగముగల శైలి, అనుష్టుస్ళం 

దమః, నాతిదీర్హ మ్ములెన నమానములు, శబ్ది చిత్రములు, [శవణసుభగత్వము, మీదుమిక్కిలి 
రక మాంసనముల తోకూడిన భై తన్యవంత మైన నజీవ వా్లవిక పాత్రలు. ఇతివోసకర్త మహః 
థారత మందలి వాతల సెట్లు సర్వాంగ సుందరములుగా మలచినాడో యించుక పరిశీలింతము. 
ధర్య్మాధర్భములకు [క్రమముగా |పతినిధులై న పాండవులొక తీరువారు; కౌరవులింకొక తీరు 
వారు. పాండవులందొక్క ఖీముడుతప్ప తక్కిన వారందరొకతీరువారు. భీముడు కొంచెముమోటు; 
తొందరపా"కెక్కువ. ఈన్యాసూయలు మూ _రీభవించినవారు కౌరవులు. మొ త్రము మవో 
భారతమున పేర్కొనదగిన పాత్రలు భీష్ముడు, ధృతరాష్ట్రుడు, శకుని, [దోణుడు, కర్టుడు, 
దుర్యోధనుడు, ధర్మరాజు, (చౌవది మొదలై నవారు. "ధర్మరాజు ఆత్మసంయమనము కలవాడు. 
భీముడు వెనుక ముందాలోచనలేనవాడు. అర్జునుడు మవోవీరుడు. కరుడు దురవాంకారి 

(32) మరింపు చానగుణము కలవాడు. దురోస్టధనుడు ఈర్ష్యాసూయలతో కూడిన స్వాభిమానము, 
స్య్వోత్కర్తి గలవాడు ధృత రామ్టు?డు వెన్నెముక లేనివాడు. (దె"పది ముఖ్యముగా పతి వత; 
లే ర్యసావానములు కలది; మర్యాద తెలిసినది, 

ణా 
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ఈ యందరిదొక యెత్తు భీష్మ ని దొకయెత్తు. మానవత్వము సంపూర్ణ ముగా పరి 
పక్వమునకు వచ్చినప్పుడు ఖమ నివంటి వాడొక డుద్భవిల్లును, భీష్ముడు మహోభారతమునకు 
మూలూస్తంభము. ఆతడు రాజ్యాధి కారము కలవాడు; గొప్ప యుద్ద వీరుడు. ధర్మాధర్మ ములు 

రాజనీతి ఆతకిని తెలిసినంతగా ఇతరులకు తెలియవు. ఆతని జీవితము మవోభారతమున విచిత్ర 
మైన అననుకూల పరిస్టితులలో సాగినది. రాజ్యము విషయమునను ఆతడు స్వార్థమును 
త్యజించియే నడచినాడు. తండికి వివావాముచేయుటకు శా నాజన్మ [బవ్మాచారి యెనాడు. 
పాండవులతో కౌంవుల పతమున యుద్ధముచేసి పొండవులందలి పీతి భావమునకు బళియెనాడు 
పాండవుల యందలి |పీతియనగా ధర్మమునందలి (పీతి. 

ధృత రాషమ్టుండు విచిత్రమైన వరక. ఆతనియందు మంచి చెడ్డలు రెండును కలగా 
పులగముగా నున్నవి. రాగ ద్వేషముల కతీతుడు కాడు. మనోనిశ్సయము లేనివాడు. మించిని 

లిడువగలడు; చెడు చేయకుండ నుండ లేడు. ఆతినిలోని మంచి చాల దుర్భలమెనది పొండవుల 

కన్యాయము జరుగుచున్న ట్రాతనికి జంత రాంతములందు తెలియును తన కుమారుల యను చిత 

(పవర్తనమను శెలియును. కాని తానా యనుచితము నడ్డలేడు. మవో [వళయమువలె 

యుగము ముంచుకొనిరాగా విధివిలాసమని విలపించును. మంచి చేయవలయునన్న అభి వేశము 

కలవాడుకాదు. చెడుగు నెదురొన వలయునన్న వట్టుడ్ల కలవాడును కాదు. జందువలన 

కొడుకుల నేమనలళలేక పోయెను- తళఇని కుమారుల వై వాత్సల నాము లేనివాడును కాదు. పాండ 
వులు వారణాసిలో లాజాగృహమున మరణించినారని విని ఆత జెంతగానో విలపించెను. భీష్మ 

[దోణ విదురాదులు పాండవుల కన్యాయము జరుగకుండ చూడవలసినదిగా నెంతచెప్పినను ధృత 

'రాష్ట్ర్రడు వినడు. తా నా పని చేయజాలననికూడ చెప్పును, ఆతనికి పొండవులందు భీముడన్న 

భయము. ఖీముని[గూడ ధృతరామ్షఏనివె అంతకోవమే.. ఈ యిరువురకున్న పరస్పర ద్వేషము 

(స్త్రీపర్వమున ను ఆళశమవాస వర్వమునను ఇతివోనకర్త వ్యక్తీ కరించినాడు. ఆ నొనర్చిన తప్పిద 

మును భీముడు వమిణివడని ధృత రాష్టు9నకు తెలియును. తన నూర్గురు కొడుకులను చంపినా 
డన్న కోపము ఖీమునివె కలదు. అందుకే ఫీముని తన కాగలిలోనలిపి' చంప [పయత్నించినాడు. 

తన కొడుకులుచేసిన దుర్శార్గమాతని మనస్సును పట్టుకొని పీడించుట యశ్లుయున్నద. 

విదురుడు ధృత రాష్ట్ర” సోదరుడుగా. చెల్లుచున్నను ఆతని జన్మాదికము కర్దుని 

జీవితమువంటిది. కాని గర్జుడు తన జీవితమున శెట్టి" స్టముల నెదురొన్నాడో విదురుడు శన 
జన్మాదిః లక్షణముచేశ నట్టి కష్టపరంపర చెదుర్కొనవలనిశాలేదు. విదురుడు నిర్భయుడు 

నురియు ధర్మ మున బద్దబుద్ది. పాండవులు ధర్మమార్షవర్ననులనియు వారివకమునవ న్యాయ 

మున్నదనియీ విదురుడు గాఢముగా నమ్మినవాడు, అవ కఃశము లభించినపు డెల్ల ఆ విషయ 

మాతడు ధృత రాష్టు"నికి చెవినిల్లుకట్టుకొని బోధించినాడు. వీదురుడు కూడ యమధర్మ రాజు 

అంశమున పుట్టినవాడే. అశ్రమవాన పర్వమందాతడు “ శరీరమును . త్యజించి కేజోరూపమున 

ధర్మ చాజులో (దహోంచినాడు. చి[త మేమన ధృత రామ్ష9డు విదురుని మాటలు + పొటిఇస్తకున్నను 

మాటిమాటి కాతని పిగప్తించుకొని కాలకేపమకీ చేయజ్యూచును. విదురుడు ధృత రావ్వ కిస నిందించి 

పలికి కూడ ధర్మోప పచేళన ఒ చేయును. 
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కర్ణుడు మరొక చిత్రమైనవ్యక్షి. ఏ మార్గమున తనకు నాళనమున్నదని తెలియునో 
ద మార్షముననే ఆతడు [పయాణము చేయుము. పాండవులతో యుద్దము కూడదని ఆతనికి 
తెలియును. అ యుద్ధములో పాండవులు గెలుతురనియు తెలియును. దుర్యోధనుడు చేయునది 
వ్య్యాయవిరుక్తమనియు శెలింయయును. అయినను దుర్యోధనుని పకమాతడు విడువడు. ఆతని 

నామార్షమునుండి తప్పించుటకు (శ్రీకృష్ణుడు | పయత్నము శేసి నాడు. కుంతియు (పయళ్నించినది. 

ఆ యిరువురును మహోపళయ రుంర్సుల వంటివారు. కాని కర్ణుడు మహా మేరువువలె నచలుడుగా 
తనను తాను నిలువదొక్కుకొ నెను. ఒకవిధముగా కర్చుడు విధివంచితుడు. తల్లి చేత కూడ 
వంచికుడు. శెలిసి తెలిసి మి|తుని కొరకు మృత్యువును వరించిన స్నేహా శీలి యాతడు. 

భ్ 

ఇన్లు మహాభారతమున మిగిలిన పాత్రలన్నియును రక్తమాంసములతో జై. తన్య 
వంతములె కనిపించును. ధర్మ రాజు = | దెపది ఒకరిని మించిన జారు మరొకరు. కావ్యపరి భాష 

యు ల 
యందు భారశమునకు వారు నాయక తము వహీంచువారు. 

Vv 

మహాభారతము కేశీయులను విదేశీయులను చాల కాలమునుండి ఆకర్షి ంచుచున్నది. అది 
"కేవల మొక  సీంవో;నము కొరకు జరిగిన యుస్టము మాతమేనా ? అట్టి యుద్ధకథ యందింత 
కాలము అభికుచి నిలిచియుండునా? మవోభారతమందలి వాతలు చిత్రములై నందువలన ఇంత కాల 
మీందరు దానియందు పీతిగలచానై యున్నారా? ఇంతకన్న ముఖమెనచేమెన కలదా? లేనిచో చున న మం రజా 

నది సార్వజనీనము సార్వ కాలికము కాగల్లునా! 

ఆదిపర్వ్యములో మవోభారత పాత్రలేయే దేవానురాంళలతో జళ్ళించినారో 
చెప్పబడినది. చేవానుకులు తమతమ యంశలతో మానవులను జన్ఫీంవ జేసీ వారిచేక ఇంత ఘోర మెన 
యుద్దము చేయించి వారిని నాళనము చేయింవనలసి వచ్చిన యవనర మేమి? భూలోకమున 
రాజులు దుర్మార్గుల నారు. [వజలు అవవి[తులె నారు. అధర్మము "ెచ్చు పె5గినది. అందువలన 

భూచేవి ఆ ర్రినిపొంది (శ్రి మవోవిష్ణువును [పార్టింపగా నా పరాత్పరుడు భూఖారమును 
మాన్పుటకును దుష్టులను కివీ ంచుటకును శిష్టులను రశించుటకును అవతరించెను. తనవనికి నవోయ 
భూతులుగా నుండుటకు చేచానురులను తమతమ యంళములతో మానవులుగా జన్మించునట్లు 
చేసెను. ఇది మవాధక్శ సంస్థాపనార్హ ము జరిగిన కథ. అట్టి కథ నీ మహోథారశము చెప్పుచున్నది 
అంమవలన దీనిని కేవలము. వాస్పి నావుర రాజ్యసింహోసనమునశకై పోరాటముగా మాత్రమే 
భానించరాదు. దీని వెనుక దేవతలు మవార్దులు, రాజర్దులు, రాకనులు మొదలై న అతిమానుష 
కొకు ళ్లవారున్న్నారు. సాజాత్తు | శ్రీమహాదిష్టువు (శ్రీకృష్తుడుగా జన్మించి ఈ మవోనాటకమున 

మూడుసార్లు ,పత్వకీకరించి చూోపినాడు. దుష్టులైన కౌరవులను వారి పకమువారిని వాత య లం 

మారుగిటకుకు, కిమ్టలె న పొండవులను వారి పతమువాంని నంరజించుటకును (శ్రీశ్చష్తుడు 



41 

తాను భగవంతుడన్న విషయము వూరి గా తెలిసిసనాడ్లై మలిగినాడు. ఆయన విధానమును 

నవోభార తము వివరించుచు్న్నాది. 
4. 

ఒకవిధముగా  మవోభారతమందలి సంఘర్ష ణము ఒక కాలమునకు ఒక దేశమునకు 

. పరిమితమైనది కాదు, కు సృష్టియందు ఆదరింతముగా ఒకరి యాన్ని ని మరియుకడు శాజేయ 

జూచు భావము జ్యాపించియున్నది. ధర్మరాజూదుల రాజ్యభాగమును దుర్యోధనుడు కాజేయ 

వలెనని సం: ల్పము కలవాడు, అట్టుకానిచో నీ కథయేలేదు. ఈ |పపంచకథ మూడునంతులకు 
వగా సర పీడన పరాయణత్వముతో నిండియున్నది. భారతకథ ద్వాపర యుగాంతమునాటిది. 

కలియుగ మున మానవుల యందిట్టి (ఫవృత్సిని మనము చూచుచునే యున్నాము. అందువలన 

మవోభారతమున నంఘర్గ ణకు మూలభూఠ మైన భావలతణ మేది కలదో అది [తికా లాఖాధ్యమైన 

సత్యము. అది నిన్నయుండినది సేడున్నది. కేపును ఉండును. 

భారత మునకు నాయకుడై న ధర్మరాజు ధర్మమాకారము చాల్సిన వాడు, మవో 

భారతమందాతడు ధగ్మరాజు ధగ్మనుతుడు, ధర్మనూనుడు మొదలైన వేర్గ తోడనే ఎక్కువగా 

వ్యవహతుడు. ఆశనికి యుధిష్టిరుడను ేరున్నను దాని వాడుక తక్కువ. ఇతివోనకర్హ తానే 

ముఖ్య [ఫయోజనమును మవోభాగత రచనద్వారా సాధింప నిళ్ళయించుకొన్నాడో ఏఠ[త్చ యో 

జనమైన ధర్మ సంస్థాపనమునకు మూలస్త్రంభముగా నిలిపిన నాయకపురుషుని ధర్మళబ్దముతో కలిపి 

"పేర్కొ నుటయే నముచితముగా భావించినట్లు కనిపించుచున్నది. ధర్మరాజు యతక[సశ్నలకు 

సమాధాన మిచ్చుటకూడ ఆయన ధర్భమయత్వమున ౩ నిదర్శనము. పాండవులలో మిగిలినవారి 

కట్టి ధర్భుపపంచజ్ఞానము లేదు. వ్యాసుడు ధర్మ [పతిపాదనార్థ ము రచించిన భార తేతిహోసము 

నాయకపురుషుని ధర్మరాజను టలో గల విశేషము నిక్లే భావింపవలయును. 

ఇంకొకీ దృష్టితోకూడ మవోభారతమును పరిశీలింపవచ్చును. చేవానురవై రవ 
సృృష్ట్యాదినుండియు కలదు. ఈ యితివోనమున సంఘర్షి౦చిన యికువక్షములును దేవాసురాంశలతో 

పుట్టినవారు. దేవాసుర సంఘర్ష ణమే మవోభారత యుద్ధము. ఆరణ్యవర్వమున ఘోవయా శ్రా 

సందర్భమున చ్రైత్యులు రాకనులు శాజవంశములలో వుట్టి దుర్యోధనునకు సహాయము 
చేయనున్నారనియు దానవులును అందుకొరకే భూమినవతరించిరనియు చెప్పియున్నది. మంచి 

చెడ్డలు. పుణ్య-పొపనులు దేవాసురలకణములు పరస్పరము సంఘర్షింవగా భారతమైనది, 

ఇత వోసమున నిరువథముల వారికిని “పెట్టిన శే ఎర్లను పరికించినచో ఇతివోవకర. ఈ సృష్టివై_ చిత్ర 

మును (పదర్శించుట "కంత జాగభవడినది శెలియును. 

భగవదవశారమెన (శ్రీగృష్ణుడుండుటవోన మహాభ్యాతము గెరవమెక్కు_వై నది. 

(శ్రీకృష్ణుని, భగవల్ల తణమును మవోభారత “మాద్యంతములు జాగత్వగ్యా కాప్తాడుకొనుచునే 

యున్నది. భగవంత్తుడున్నాడు కనుకసో ధర్మనంస్థాపనము జరిగినది. ఆయన అందుకొర కే 

యవతరించుచుండును. 
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“యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత 

అభ్యు శ్రానమధర్మ స్య తదాత్మానం సృజామ్యవాం. 

పరి తాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్మ్క తాం | 
ధర్శసంస్థాపనార్థాయ నంభవామి యుగే యుగే” 

కలికల్మషము నీవిధముగా భగవంతుడు తొలగించినాడు. నిజమునకు భారతయుద్ద 
మంతయు చేసినది భగవంతుడే. కాని ఆయన చేసినట్లు కనిపించడు. అందువలన అర్జునుడు 

వ వోభారత యుద్దము శేసినవాడై నాడు. 

+ భారతము నాయకుడు ధర్మరాజు. ధర్మరాజు ధర్మము భగవంతు నా[ళయించి 

యుండును. ధర్మరాజు యుద్ధము చేసినది శక్కువ. [దోజపర్వములో నొకమారు శల్య 
వర్వముళో నొకమారాతడు యుద్ధమొనర్చినాడు. ఆయన యుషమునకు డిగినది త" బలమును 
గాని తన తమ్ముల బలమునుగాని చూచుకొని కాదు. భగవద్భలమును నమ్ముకొని దిగినాడు. 

యుద్ధములో ధర్భరాజు జయించినాడు. అనగా ధర్మము జయించినది, భూణఖారము తగ్గినది. 
(ప్రపంచమును ధర్మము సాలించుట కవకాళ మేర్చడినది. ధర్మరాజు అశ్వమేధము చేయుట 
కదియే యర్థము. అధర్భుమును జయించి ధర్మము సార్వుఖె మాధికారము నెరవుటకు అశ 

"మేధ ముపలకకము. 

మవోభారతము ధర్మముతోబాటు అర్థ కామ మోవ్షములను గూడ వ్యాఖ్యానించి 
ఏది. _ పురుషార్థములలో మోకము పరమైనది. ఈ పరమార్థమును నిరూపించుటవలననే 
చువోభారతమున శాంతీరన మంగిరస మైనది, యుద్ధ మైనప్పటినుండి పాండవులు మోశాభిముఖ 
యైన ఉపళమిక చిత్తవృత్తులు కలవారై నారు. పర మేశ్వరుడై న భగవంతుడు _ మోతోపాయ 
ముగా గీతల నుపదేశించినాడు. భగవంతు డొనర్చిన యుపచేశము అర్జునుని తత్కాలమున 
యుద్దోన్నుఖుని చేసినది. ఆ తరువాత మోవపథగామిని చేసినది. "వాసుదేవ పర | బవ్మాము 
(కృష్ణుడుగా నింతయువబేశము చేయుటబేత భారత పర మార్దము మోత|వదర్శనమే యని 
చెప్పవ ళను. మానవజీవితము పరివూర్ణ ము కావలెనన్న చో అన్ని పురుపార్గములు అవసరమై 
నంత సాధింవబడవలెను,  మానవజీవితము కర్మరూపమున కొనసాగుచున్నది. కర్శా పేశమె 
మనుగడ లేదు. అట్టిక ర్చ మానవునకు బంధ పాతువు కాకుండచేసి చూపుటకు భగవర్గీత - మవో 
భారతము తీవముగా కృపి. చేసినది, బంధ హేతువు కాని కర్మ యే ధర్మము. ఈ యర్హమును 
[పపంచించి చూపుటకే వనపర్వము శాంత త్రయము సాగిన్లవి. ఈ పరమార్థమును [గహింపని 
వారు అవి [పకి వ్రములనియు అధిక పాళములనియు తరువాతి కాలమున చేరినవనియు అందురు, 
అది నిజముకాదు సకలపురుషార్డ సాధవముగ్తా వ్యావభగవానుడు భారతమును తీర్చిడొద్దినాడు. 
మాననజీపీతమ యొక్క ఇవావరములు రెండును. మవాభారతమున | పదర్శికమైనవి. ఇహము 
ఫంఘర్షణ _ పరముమోక్షము; ఇవామును కాదని పరమును సాధి;చుటను మవోభారతము 
చెప్పదు ,ఇవామునుండి యే పరము. శంఘర్ష ణము నుండి యో మోక్షము. 
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6 VI 

.,,  ధర్య్మాధర్శ్మములనే నీకి యవినీతి యనవచ్చును. మవోభారతము అవినీతి రూవుమాసి 
పోవుటను నీతివిజయమును నిరూపించినది. భార కేతివోనము పాఠకులకు లేచా [శోతలను సత్య 
మునకు న్యాయమునకు నీతికి మంచికి అభిముఖులుగా చేయుటకై యొనర్చినపయత్నము చాల 
గొప్పది. ఏ యుపకథ చెప్పినను, ఏ పాతతకదలిక చూపినను ఏ ఏ ధర్మమువదేశించినను పాఠకుల 
విషయమున నీ [(పయోజనమును సాధించుటను ఇతివోసక ర్త విస్మరించలేదు. 

శీకృష్ల్ణార్థునులను జాగ త్తగా అర్హముచేని కొనవలయును. వారు నరనారాయ 

ణులు, (శ్రీకృష్ణుడు నారాయణుడు, అర్జునుడు నరుడు, నారాయణుడు వర మేళ్వరుడు; నరుడు 

మవార్షి; అనగా మనుష్యుడు, మనుష్యుడు జీవాత్మ. పర మేక్వేరుడు పర మాత్మ; వరమాశ్శసన్నిధి 

జీ వాత్మకు విజయ హేతువు. (శ్రీకృష్ణుని సవాయమ ర్థించుటకు దుర్యోధనార్డును లేర కాలమున 

పోయిరి. కాని దుర్యోధనుడు "న న్యమును అరునుడు (శ్రీకృష్ణుని కోరుకొన్నారు. వరమాత్ము 
యెలా 6 a 

డర్దునుని పక్షమున చేరుటతో విజయమర్జునునకు కలిగినది. అర్జునుడు పురుషకారము. (క్రీక కృష్ణుడు 

"దె_వసవోయము. అందుకే యాపురుషకారము ఫలించినది. 

మవోభారతమున నే దైవీ ఆసురీ శక్తుల సంఘర్ష ణము (వపంచిత మైనదో అది వ్యక్తుల 

మధ్యనే కాక వ్యక్తి నిష్టమైకూడ ఉండును. అంతళ్ళ[త్రువులు - కామ క్రోరలోభ దూవామద 

మాత్సర్యము శెప్పుడును సత్వమును అణగ దొక్కుట'శ [పయకి ంచును. ఈ 2 ఘర్ష ణము 

నిత్యము సాగుచునేయున్న ది. సత్వమనగా ఆత్మ, ఆత్మ - ధర్జము ఆత్యు=క కము. aes 

ఘనము. అట్టిది నిరంతరము కామ కో థాదులతో జీ వాత్శరూవముక ఘ కణవపడవలసి యే 

యున్నది. ఈ ఘర్ష ణమే మహాభారతము. అందువలననే ఆత్మగ్వరూపమును మహాభారత మావి 

మ్కృరించినది. కావ్మ కో ధాదుల లక్షములను వివరించినట్లుగా నే ఆత్మవదార్భ్య మణ వివరణ 

మును భగవద్గీత ముఖమున మవోభారతముచేసినది. ' కామ;కోధాదులు [వవృ_త్తిల కణము. 

[పవృ]త్తి దుఃఖ హేతువు. దానికి విరుగుడు నినృ్తి. ఈ (పవృ్తిని వృత్తులను మవోభాకతము 

కథారూపమున, ఉపాఖ్యానముల రూపమున, వేదాంత విషయరూపముక, ధగస్మవీిషయరూవమున 

(పతివాదించినది. 

మానవజాతి నావరించియుండు నిరంతర సంఘర్ష అణ లతణమును మవోఖారత మితివో 

సవ స్తువుగా స్వీకరించినది. (తి కాలాబాధ్య మైన యా సత్యమును వి స్పష్టముగా వివరించినది. 

మానవ జీవితమే యొక సంఘర్ష అ. అందులోపరిత పుల లె నప్పుడే మోచమున కర్తతగల వారగు 

దురు. ధర్భార్థకామ మోతములలో నేదియయు తక్కు_క్టాదు అన్నింటి నావరించి ధక్మముండ 

వలెను. ధర బద్ద మైన యర్థ కామముల యశుళ్ష్ళవమునుండి విరమించుటమే మోమము. 

మహాభారతము కావ్యక ళా విలశుములను గవదర్శించుటకు మాత్రమే వుల్దనదికాదు. 

(పపంచమునకొక యాదర్శమును, ఒకనై_ తిక మార్గమును చూవన౭నను (వగాాఖ్యిపాయముతో 
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తీర్పబడినచా యితివోసము. [పపంచమనగా జీవితము. జీవిశసమస్యలను బహుముఖములుగా పరిశీ 

లించి వరిష్కార మార్గములను సూచించినది. భార కేతిహోనము. ఆదర్శ[పాయమైన మానవజీవిశ్ర 

లత్యు మెట్లు ండవ శనో నిరూవించినది భార 'కేతివోనము. మవోభారతము చూపించిన పరిష్కార 

మార్గములలో [పథాన మైనది కర్మమార్షము. ఆది స్వార్గములేని కర్మ నిష్కామ కర్మ - 

అసతో మా సద్గమయ 

తమసో మా జ్యోతిర్గమయ 

వృత|ోర్మా అమృతం గమయ 

ఓ. రామరాజు 



విషయసూచిక 

భీష్మపర ప్రము = ప్రథమాశ్వాసము 

విషయము. 

ధృత రాష్ట్రరినిక డకు 'వేదవ్యానుండు వచ్చుట 

నంజయుండు ధృత రాష్టుగినకు భూపరిమాణంబు సెప్పుట 

సంజయుడు .ధృతరాష్ట్ర)నకు భారతవర్గ ౦బునం గలవి శేనంబులు చెప్పుట . 6-10-1 / 

ధృతరాష్ట్రర్తండు భీష్ముమరణంబు విని వోలపించుట 

నంజయుడు ధృత రాష్ట్రగినకు భారతయుద్ధంబు చెప్పం బూనుట 

ఖీష్ముండు నిజయోధులేల్టి నుశ్నావాంబుగాం చెగువ "నెప్పుట్స.. 

పాండవ యోధులు యుద్దంబునకు వెడలుట 

ధర్మజునకు "నర్జునుం డుశ్వావాంబు గలిగించుట 

ధర్మరాజు ౩ పోదచారియ భీష్ముని యొద్దకు బోవుట 

ధర్మరాజు గురుకృపళల్యులచేత యుద్ధమున కనుజ్ఞాతుం డగుట 

'అర్జనుండు స్వజననంవోర ౦బునకు శంకించి మోవోవిష్టుం తగుట: 

Us ఎమ డర్జునునకు(ద త్త కజ్ఞానో వ దేశంబు ' సేయుట 

'అడ్దనుండు (శ్రీ కృష్టునివిశ్వరూపంబు గనుంగోని స్తుతించుట . 

ఫ్మని. [ప్రథ మదివసయుద్ధము | os 

శ్రేష్ముడు దుర్యోధన వేరితుం డై. డె పొండవవీరుల వొప్పించుట 

గ్, . సీషపర్వము. ఆః ద్వితీయాశ్వాసము. 

ధర్మజుడు గోపాల జేవుపాలికిం జనుట 

కమ్మరి ద్వితీ యడివన యుద్ధ క్రమము 

'అద్దనుండు ఫీష్మునిమీందికి రథంబు దోలించి విజ్బం థించుట. 

సృష్టర్యుమ్ను (చి దో ణా చార్యులయుద్దము 

నీముసేనునిశేత 'భానుమంతుండు చచ్చుట 

ఫీష్మునిత లీ యదివనయుద్ద ము 

'దుర్నోధ నుండు “భీమునితో యుద్ద ముసేసి మూరిత్రిల్లుట 

అర్జునుడు ( క్రీకృప్షగేరితుడై భీష్మునివైైవ గవియుట 

(శ్రీకృష్ణుడు చక్రంటు ధరించి భీష్మునిమీంది కుటుకుదీ _ --' 
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2 విషయసూచిక 

విషయము 

భీష్ముని చతుర్ణదివసయుద్ద్ధము 

శల్యనందనుండు ధృష్టద్యుమ్నునితో యుద్దంబునేసి చచ్చుట 

దుర్యోధనుడు భీముని మార్కొని మూర్చ బొందించుట 

ఘటోత్క-చుండు మాయాబలంబున ౌరవసేనవై విజృంభించుట 

ఫీష్ముని పంచమదివనయుద్ధ [కమము 

[దోణుండు దుర్యోధన ేరితుండై పొండవనె న్యంబ్యువై ( గవియుట 

అభిమన్యు లత్మణకుమారులయుద్దము 

భీష్ముని షష్టదివసయుద్ధ [కమము 

ధృష్టద్యుమ్నుండు ఖీమసేనునకుం చోడ్పడుట 

ధృష్టద్యుమ్నుండు |ద్రోణునితో యుద్ధమునేయుట 

భీష్మప ర్యము ఎత తీయాళా సము 

శీష్మగాంధారేయులసంచాదమ. 

ఖీష్ముని సప్పమదివనయుద్ద [కమము 

ఛృష్టద్యుమ్నునిచే దుర్యోధనుడు విరథు(డై పోవుట 

చేకిశాన క ఎపాచార్యుల ద్వంద్వయుద్ధము 

ఖీమ్మని యష్ట్రమదివనయుద్ధ క్రమము 

మనాభుండు మొదలగుకురుకుమారులు ఖీమునిచే. అచ్చుట 
అలంబునునిచేత నిరావంతు(డు మృతుం డగుట 

మఘటోత్కచుండు దో ఇణాచార NEL తులతో యుద్ధ బు సేయుట 

అర్జును డిరావంతునిచచ్చుట ఖీమునిజే విని దుఃఖంచుట 

ఫీష్ముని నవమదివసయుద్ధము 

అలంబునుండు దుర్యోధన పేంతుం డ్రై యభిమన్యు వె. గవీయుట 

అర్జునుడు [దోణాచార్యులతో యుద్దముసేయుట 

దుర్యోధనుండు శకునిదుశ్శాసనుల ఖీష్మునకు సవోయంబుగా. బింపుట 
(శ్రీకృష్ణుడు రథంబు డిగి ఖభీమ్మనివై కి బోవుట 
ధర్య్మరాజు రవాన్య|పకారంబున భీష్ముని యొద్దకు బోవుట 
భీష్మ నిదశమదివసయుర్ధాను కమము | 

అర్జునుడు శిఖండికి [బో త్సాహంబు గలిగించి శీష్ము వై (.గవియించుట 
(దో ణాశార్యులశ్యశ్ఞామను ఖీష్మునకు సవాయంబుగ్గాం బంపుకు 

విరటుత మ్య డగుళ తానీకుండు ఫీష్మునిచిం 'జచ్చుట 
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విషయసూచిక 

విషయము 

ఖీష్ముండు శరతల్పగతుం డగుట 6.114.680 

కర్ణువిడు భీష్ముని యొద్దకు బోయి వినతుం డగుట 61171 

(దోణ సర ము. (పథ మాశ్యాసము 

సంజయుడు యుద్ధభూమికి బోయి మరలివచ్చి యందలివృ త్రాంతంబు 

ధృత రామగినితో ఇెప్పుట 7-1-5 

దో ణాచార్యులకు సర వ నేనాధిపత్యంబు నిర్ణ యించుట 7-5-8 

దో ణాచార్యునిమరణంబు విని ధృత రాష్టు9ండు పరిత పించుట 7-8-1 

[దోణుండు దురోధనునకు ధర్మ రాజుం బట్టియిచ్చునట్లు వరం బజిచ్చుట భా 

అర్జునుడు ధర్మరాజుతో (దోణుని [పతిజ్ఞ కు వెజవకుండునట్లు సెప్పుట 712.7 

1దోణుండు పాండవనై న్యంబువై రేగ దివ్యా న్ర్రంబులశకి నూవుట 7-18-1 

శీను సేనళ ల్యులగ చాయుద్దము 7-144 

[దోణాచార్యులు ధర్మరాజుతో యుద్ద ంబు సేయుట 7-15-19 

([దోణాచార్యుల రెండవ నాంటియుద్ధము 7.168 

'అర్జునుండు ధర రాజుచే ననుజ్ఞాతుండై_ సంశ ప్త కులవై + జోవుట 7.16.44 

సంశ వ్రకు లందణజు నొక్కు "పెట్ట యర్జునుర థంబు బై 6 బడుట . T1820 

దోణాచార్యునిశేత సత్యజిత్తు సచ్చుట 720-1 

(దోణాచార్యునిచేత నూర్యదత్తుండు సచ్చుట 1.20.20 

భగదత్తుడు సు పతీక ముం బఆపి పాండవ వై న్యంబులం గలించుట 7.25.19 

ఆర్జునుఃడు భగదత్తుఖిచెన రథంబు దోలు మని ళృమ్ణనిశో౬ జెవ్నట 7.261 

భగదత్తుండు _ము| ప్రతీక ంబుతోడ నర్జునుచే జచ్చుట 7-28.40 

వై గ్లార్థునులయద్ధ ము T.81-49.50 

(దో ణపర్వ్యము ద్వితీయాశ్వాసము 

డో ణునిమూ(డవనా(టియుద్దము 182.25 

అభిమన్యుడు పద్మవ్యూవహాంబు ఛేదించుకొని చొచ్చుట 785-12 

చురొక్యిధన[వభృతిమవోరథికు లందు నొక్కుమ్మడి 

నభిమన్యునివై( గవియుట శ 7-86.22 

దుళ్ళానను( డభిమన్యునితోడం బోరి పాటిపోవుట 7-88-26 

'పద్భవూ్యావాంబు సొచ్చుపాండ వులకు నైంధన్రం డడ్డవడుట లక్షల 

వృష సేనుం డభిమన్య్యుం చాయకి మూర్భితుండగుట * 7.48.5 
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శే విషయసూచిక 

విషయము . 

దురోధనపు[తుం డగులక్మణకుమారుం డభిమను బ్రనిచే. జచ్చుట 

కర్ణుడు మొదలగు యోధులు వంచనచే నభిమన్యుని విరథు( 

“జేయుట 

అభిమన్యుదుశ్శాసనసుతు లిరువురుల జచ్చుట' 

అభిమన్యునిమర ణమునకు ధర (రాజు దుఃఖంచుట 

నారదు( డకంపనునకు మృత్యు లేవ శా ప్రభావం 'బెజీంగించుట 

'వేదచ్యానమునీం[దుడు ధర్మరాజునకు మవర్షస్తీవి చరి. తంబు 

పోడశ రాజచరి[తము 

అర్జునుండు శిబిరంబునకు వచ్చు నెడ దుర్నిమి శ్ర తంబులం గని 

ర్ ఫ్రష్టునితోం జప్పుటు. 

అర్జునుడు ధర్మరాజు నభిమన్య్యుండు చచ్చినవిధంబు. నడుగుట ' 

ధర్మ రా జర్జునుని ర్ భిమన్యుండు' చచ్చినవిధంబు చెప్పుట 

అర్జునుని |పతిజ్ఞ విని నైంధవుండు భయవడి 

దుర్యోధనునితో. 'జెప్పికొనుట 

అర్జునుడు కృష్ణునితోం దన। పకిజ్ఞావిషయంలు 

లై నవాక స్టాబులు సెప్పుట ౧... 

(శ్రీకృమ్తుడు పు|తళోకాతుర యెననుభ [ద నూఅడించుట 

(శ్రీకృమ్ణండు చారుకుతో న నర్జున(పతిజ్ఞావిషయంబు 

నై నవాక వ్రబులు గొన్ని: సెప్పుట .. 

ళ్ ఫ్రనై్టునులు స్వప్నమందు, గ వై లొనంబునకుం కోవుట 

ద్రోణపర్యము _ త ఏతీయాశ్వాసమ 

అర్జును(డు నిజస్వవ్నవృ త్తంబు ధర్మ రొజాదులతో 'జెప్పుట 
అర్జును(డు సొశ గని ధర్మరాజుకతణంబునకు నియోగించుట 

(దోణుని నాల్లవనాటి యు ద్దము 

ర్జునుండు దోణుని చే ననుజ్జాతుం డై మొగ్గరంబు సొచ్చుట 
శ్ 

కనుకు (దోణాచార్యుల నతి; కమిం చి నురువైన సంలు సొచ్చుట 

అర్హునుండు 'కుళాయుధ పముఖమవోరథకలం జంపుట 

దురోధన్తుయ |దోణుని దూజనాడుట  " 
ధృష్టద్యుుమ్ను (బో ణాచార్యులయుద్దము - 

Tara 

6 

త 
45-08 .. 

7791. 
48.5 

7-49-1 

1.8.67 
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విషయము © 

విందోనావిందు లర్జునుచేత మృతింబొందుట 

అర్జునుడు దివ్యాన్రముల ధరం బగిల్చికొల నుత్చాదించుట 

కవచధారణంబున దురో్యోధనుం డర్దునుతోం దలవడుట 

దుర్యోధను ౯ డర్జునుం దలపడి యధిచేపించుట 

_వృషనేనుండు లోనగునెనమం|డు రథికులొక్క వెట్ట 

యర్దునువై గవియుట 

ధర్మరాజు "| దోణునితో యుద్దముచేసి యోడికోవుట 

అలంబునుండు ఘటోత్కచునితో యుగ్గముశేసి చచ్చుట 

ధర్మరాజు సాత్యకి నర్జునునకు. దోడ్పడ: బెమ్మని | పార్టించుట 

సాత్యకి ధర్మరాజు వేండినచొప్పున నర్జునుకడకు. బోవ సమ్మతించుట 

(దోణపర్యము _ చ తుర్జోశ్వాసము 

సాత్యకి మొగ్గరంబు సొరం దొడంగుట 

జలనంధుం డనురాజు సొత్యకితో యుద్దంబు చేసి చచ్చుట 

సుదర్శనుం డనురాజు సాత్యకితో యుద్దంబునేసి చచ్చుట 

దుశ్ళానను(డు సొత్యకితో యుద్దము నేసి పాజిపోవుట 

దుశ్ళాసనుండు సాత్యకితో యుద్దంబు సేసి యోడుట 

ధర్మరాజు ఫీముని నర్జునునకు. దోడ్పడ6 బుచ్చుట 

భీముడు |దోణాదిర థికుల నతి[కమించి యర్జునుం చేర జోవుట 

దురోకధను(డు [(దోణబని దూజనాడుట 

థీమసేనుచేత శ[తుంజయాదికురుకుమారులు చచ్చుట 

కర్టుండు థీమసేను నవమానించి నీచో కులు పలుకుట 

భూరి[ళవుండు సాత్యకితో యుద్ధంబు'సెసి మడియుట 

సంజయుడు ధృత రాష్ట్ర నకు సాత్య్వకిపరాభవ కారణంమి చెప్పుట 

కర్దుడు సాత్యకితో యుద్దంబుసేసి యోడిపోవుట 

_ కర్హార్ధునుల ద్వంద్వయుద్ధము 
అర్జునుండు నె ంధవునితల దునుముట 

_చోణపర్వము _ పంచబూశ్వాసము 
' ఠి 

 కృష్ణాష్టనులు సల్గాపము లొనరించుచు ధర్శజ్మకడ "కరుగుచుండుట 
. పైంధవుని సంవారించి వృష్లార్జునులువ చ్చి ధభ్మి రాజునకు 

నమస్కరించుట © 
య 

TTE1T 

T-T4.82 

TTBST 

7-17.85 

T7191 

781.18 

7841 

785.4 1 

"7-56-1 

7589-98 
7-91-24 
7.94.6 

797.29 

7-99-98 
7-102-4 
7-102-98 
7-105-1 
7-112-90 
711469 
77.1 
7-119-1! 

7-120 
7-10 

712181 

eM 



| దోణుండు పాంచాలుర( జంపక కవచంబు విడువ నని పతిజైసేయుట 

ఖీమనేను(డు దుర్శదదుష్కర్లులం జంపుట 
అంజనపర్వుం డశ్వళ్లామతో యుద్ధంబునేసి చచ్చుట 

ఫీమేేనునిశేశ బాహికుండు చచ్చుట 

కృపాచారుగ్ల్గండు కోర్టు నుపాలంభించుట 

సోమదత్తుడు సాత్తకితో యుద్దంబు నేసి చచ్చుట 

పొండవ కౌరవ వీరులద్వంద్వయుద్ధ ము 

కొగ్టుండు, సవాబేవుని వింటికోపునం బొడుచుచు నవమానించుట 
క ర్షదుర్యోధనులు దురాలో చనశేసి సాత్యకిం దలపడుట 

అలంబుసుండు నుటోత్కచునిచేతం జచ్చుట 

అలాయుధాసురుండు ఘటోత్క చునితో యుద్ధముచేసి చచ్చుట 
కర్ణం డిం[దద_త్తంబై నళ కిచేత ఘటోత్క చునిం జంపుట 
కృష్ణుండు భఘటోత్మ_చుండు పడ దాను సంతసించుటకు 

నిమిత్తం - బర్జునుతోం “జెప్పుటు 
విరాట|దుపదులు [దోణునిచేత( జచ్చుట 

[దో ణార్జునులద వంద యుద్ధ ము 

నే 

7126899 
7-180-22 
7-181-44 
7-192.9 

7-188-12 
7186-19 
7-189-29 
7-141-12 
7145-55 
7-149-15 
7-151-1 
154-5 

7-155-11 

7-161-94 

7168.20 
ధర్మజుడు |దోణునితో నళ్వశ్రామచశ్చెనని యేనుగు నెవంబునం 'జెప్పుట 7.164.105 
ధృష్టద్యుమ్నుడు మృతుం డైన [దోణునికంఠంబు. దునుముట 
అళ్వ శ్రామపూన్కివలన, గౌరవ యోధులు మరల ననికి. గడంగుట 
[దోణుపరిభవంబునకు( గోపించి సాత్యకి ధ్భష్ట ద్యుమ్నునాజే పించుట 
నారాయణా స్త్రపీడితుం డగుధీము. గృ్తార్థునులు రథంబు 

డిగ్గ ( జేయుట 

బశ వ శ మకు వ్యాను(డు క ప్రిజార్దునులమహిము సెప్పుట 

వేదవ్యాసమునీందు డర్జునునకు( బర మేశ్వరమహిమ చెప్పుట 

గమనిక :- 95 పుట, 161, చంపకమాల 

7165.47 

" 7.166.48 

7169-8 

T-lT1.12 

7-172.498 

"లి 

పుట యవలీల నాకు నను. బ్ల్తుగ, కేయుట నికు. జాడియె 

e వ 

శు 
¢ 

a 

a 

(6 
ఈ రెండు పాదవళులను జేర్చి ఛదువుకొనవలెను, 

కటకట నాహర్శాకమము. గాస్నిగం జక్రముచేత* నంటితే 



శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

ఫీష్మ పర్వము - ప్రథమాశ్వాసము 

l. క్ర (శ్రీ సంపాదిపదాంబుజ 

నాసా[గనిచాసరసిక నాదామృతధా 

రాోేసారరూవ వేద 

2 వ్యాసవ్వంజితవివోర పహారిహరనాథా. 

_వి ధ్యాళరాన్త్ర శితడవ వోదవ్య్వానుండు వచ్చుట := 

సం క_2_1 

౨. క. డేవా! జనమేజయవసు, ధావల్లిభుం డధిక 'వినయతత్చరు( డై సం 

భావించి కుతూపహలమునం, చా వై శంపాయనునకు. దగ నిట్లనియెన్ . 

9 క. శజండొరుల గెలుచు తలంపునం చాండవులును గెరవులును బాహోగర్వో 

దండత నెట్లుోదొడంగిరి భండన మెప్పాటం -జెళ6 బరమమునీం। చా. 
ట్ ఈ య LL 

ఓ. క. అనుటయు వై శంపాయనుం, డను మోదరసార్ద )వ్భాదయు' డై 
యి ట్లనియెన్ 

జనమేజయుమనమున సం, జనితం బగు కౌతుకంబు సఫలకం బొందన్. 

లర. . వ, పుణ్య తే.[తొ_త్తమం బయిన యాకురు ఇ తంబున నారెండుదెణంగుల 

వారికటకంబులును పిడిసి కయ్యంబునకు గాలు| దవ్వునట్టి సమయంబున 

3 

1, 1. సాద -ఖ. గ. జ, వ్యాసాదిమునీంద్రవంభ్య జ, 

= 1. భక్తి -ఎ. హా, క్ష వ ఐ 

| 
త 

శ = 

లి, 1. ఒండొరులు జమ. వ. శి. కురుతలంబున ఎమ. లి, దర్శ్బోద్ద ండత ఎత. వ, 

4. గడంగిరి _- ణ. ద. న. ఈ. అ; ెనంగిరి = ధి. ఓ చ 



2 శ్రీమదాంధ మవాభారతము 
YU 

ధృతరాష్ట్రుండు గొడ కుల దు్జనయంబునకు ని శ్వేదనంబు "నొంది సంజయ 

ద్వితీయుం డ్రై శేచింతించుచున్న “*యెడకుం |దికాలవేది యగు వేద 

వ్యాసుండువిజయంచేసి యమ్మహీపతి సేయు నర్చనంబులం గైకొని 

యతని *కిట్లనియె. 
2) 

6. క. కాలం బగుటయు నృపులక్కు నాలము సమకూశె దీని కడలకు మది నీ 
9 9 లొ తి 3 వాొలోకింపంగ వలసిన, *నే లోనికి దివ్యదృష్టి నిచ్చెద( బుత్రా. 

- లగి . అనుండు నతండు ఘోరముగ నన్నలు( దమ్ములు *బోరు[ కూరతం 

గనుంగొనం జాల నేను వినగా వలతుం దదను| గవాంబు చ్చే 

సినం గడు లెస్స యన్న ముని చి త్తమునం గరుణించి సంజయుం 

బనిచె మవోరణంబు పరిపాటి మెయిన్ సనకలంబు. “జెప్పంగన్ . 

ర్త, వ. ఇట్లు ధృత రాష్ట్రునకుం గయ్యంబు తెజంగు వినిపింప నియోగించి యా 

నూతనందనునకు  నారండుదెజఅంగులవా)ఏ దివారాత | పవర్తన౦బులు 

గనునట్టును రహస్య పకారభాషణంబులు వినునట్టును మనోవృ త్తంబు 

లెటుంగునట్లునుంగా వరం బిచ్చి యతిశీఘగమనంబు నొనంగి భారతనమర 

ధరణిం దిరిగినను శస్త్రా(న్ర్రంబు 'లెవ్వియుం దాక కుండునట్టి [పభావంబు. 

(బసాదించి దివ్యులయాలాపంబులు రూపంబులుం దలంపులుం 'దేటపడునట్టి 

మహానీయబోధంబును గలుగ నను|గహించి యావై_ చితవీర్యు నాలోకించి 

యిది |పావ్తకాలం జై వచ్చిన భూ పజావమయంబు దీనికి వగవం బని లేదు 

ధరో!జయ తనుచు నిళ్చింతంబున నుండు మేనును గురుపాండవుల కీర్తి( 

[(బకటింపంగలవాండ నని యతని నాశ్వాసించి సాత్యవతెయుండు 

వెండియు, 

ర్, l. చింతింపుచున్న _ కొన్ని పతులు. ద సమయంబునం[దికాల - బొ. ద. న; 

సమయంబున నయ్యెడకుం [దికాల - వా. కి, తోని ట్లనియె _ పెక్కు పతులు. బి ల య 
6. 1. కాలంబు గదియ _ మ. కాలము గదియగ - ఉ. యు. వ. 2. నీలోనికి దివ్యదృష్టి 

లా " . రి 

నించెదం = స, 
గ్గ 

(Fe -]. బోర ౬ “"వక్కు-]| పతులు. గ 
లా! 

ల్ 

8. 1. బయ తి(తు) యనుచ్చు _ కొన్నిపతులు. 
Can 



140), 

11. 

12. 

18. 

14. 

క 

భీష్కపర్యము __ ప్రథమాశ్వాసము 

'ముగుళులు లేకయు నుజుములు, గగనకోభంబు సేసె గరిపహయతతిం: బె 

లుగ న|శు లురులC జ్ెచ్చెను, మృగములుపకులను బసులు 
౧౧ 

ల 

PKR 

మృగము ల నీచెన్, 

. నలువురు నెవురుబిడ్డలు, గలిగాద రొక్కొక్కావనితగర్భంబున వా 

రలు' పుట్టినపుడ యాడుచు( గలకల నవ్వుచు. 'జెలంగం గనియెద మెందున్. 

అర్కునుదయా_స్త్రమయములయందు (6 గృప్ష 

కాంతి ఘోరకబంధంబు గప్పం జొచ్చె 

నిందులాంఛనస్థ్రితి తల[కిందు గాగ 

దో(చుచున్న ది [వజ యెల్ల( [దుంగ కున్నె. 

. విశేపించియుం గౌరవనికేతనంబులం గేతనంబులం బొగ అగయుటయు 

నాయుధంబులు మండటయు నివి మొదలుగా ననెకదుర్నిమి_త్తంబులు 

వుట్లుచున్నయవి కులకయంబును నానాన రేం దనాళంబును నగు నుపే 

తంపం దగదు దుష్పథవర్తు లగు దుర్యోధనాదికుమారుల వారించి నీతమ్మని 

పా లతనికొడుకుల కొనంగి శాంతిసేయుట మేలు మముబోంట్ల మునం 

బులకుం (బియంబు గాని యీ రాజ్యంబు నీ కేటి కనిన విని యమ్మను జం దుం 

డమ్మునీం దున కిటనియెొ. 
౧౧ 

. హితమును ధరన్టముం దలంచి యి మ్మెయి. జెప్పితి రిట్లు మున్ను నా 

సుతుల నయంబుమై దణీమి చూచితి. 'వారలం బంపుసేయ నే. 

జతురు(డ౭ గాను (వాభవము సాలదు నాదెన దప పు లేమి మీ 

._ మతిం దలపోసి యీపలుకు మాను(డు పాకముదప్పె. గార్యముల్ . 

. అనిన విని పరాశరనూనుం డది యట్లుండని మింక నేమేనియుం కెప్పవలయు 

నది గలదే యని పలికిన నాంవికేయుండ: గయ్యంబున గెలుపు చెలుపునిమి 

తంబు లడిగిన నమ్మునివరేణ్యుండు వహ్నులు హోమకాలంబునం బుణ్య 

గంధంబులతోం వీదఠతిణార్చు లగుటయు భేరీ! పముఖంబులు గంభీర 

"0 
హల (1 Pa 

/ 
అ 

1. మొగిళులు _ యె, మొగుళులు _ వెమ్కూ[ పతులు. 

లో 
౯ 

ఇ 

జాతి _ న 
ం 

1. వారలు పంపుసేయశ _ ప. మ. గ; నావళపపంపు చేయకే యు. 
చె 



(| శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లీ 

ఘోవంబు లగుటయు వాయువుల నుకూల మృదుమనో వార (వచారంబు 

లగుటయు నివి మొదలుగా. గొన్ని శుభనూచకంబులు నిరేశించి కొంచెంబు 

“పెద్ద యన లేదు సమరంబున జయంబు దె వాధినంబు గావునం 'బెద్దలదే పెన 

కువ లొప్ప వని చెప్పుదు రేను బోయివళ్చిద నని చెప్పి సముచిత పకారం 
బున నంతర్దానంబు సేసె దదనంతరంబ యక్కౌర వేందుండు గొండొక 

చేప చింతించి నిట్టూర్చు 1నిగుడించి సంజయున కిట్టని యె. 

15. ఉ. భూమికిం గాలం (బాణములపోక దలంపక రా|దఘోరసం 

[గామము సేయుచుండ దురు రాజులు దొల్లియు నెంత దీపొకో 

- భూమి మునీం|దసంగ తి కేసుబుద్దము నీకు జగంబు నాకు నీ 

భూమి తెజంగు 'సప్పుము (పబోధనిరూఢముగా సమ _స్తమున్ . 

16. వ. అనిన వినీ సంజయుం డతని కిట్లను నాయెణింగినంతయు నిణింగించెద 

భూత _త్త్వ పకారం బవధ రింపుము. 

=ని నందయు(ండు ధ్రళరా ష్ట్ర నటు భూవరిమాణండు సెప్ఫుట న 

సం, 6_6__9 

17. శే. అధిప నానా|పకారచరాచరంబు, లింద వేశ్వేఅ జనియించు నింద ెరుంగు. 

ఓదవ నింద యడంగు నీప్ఫథ్వి దాన, సకలమునకు6 బరాయణస్థాన మరయ. 

15. వ. అదియునుంగాక విను మాకాళంబునకు గుణంబు శబ్దంబు వాయువునకు 

శ బ్రస్పర్భంబులును 'దెజంబునకు శబ్బస్సర్శ్భరూపంబులును నప్పులకు శబ్బస్సర్శ 
రూపరసంబులును గుణంబులు పృథివికి శబ్దస్సర్శ్భరూపరసగం ధాత్మకం బైన 

గుణసముదయం బంతయుం గలదు గావున నిమ్మవోభూతంబు లేనింటిలోనం 
బృథివి యెక్కుడు దినియున్న విధంబు వివరించెద నాకర్టింపుము. 

19. పీ, ధా| తీళ మేరువు దతఠిణంబున “సుదర్శన మనునభిధానమున( (బభూత 

విస్తార మై *రెండువేలు శేనూటుయోజనముల కిపొడువు వై సరసమధుర 

14. 1. నిగిడించి - వా; నిగిడించి - వెక్కు[పయు. 

15. 1. సుబోధము _ కొన్ని (పతులు. 

19.౯ 1? మూలము (65.18 భండార్కర్ ). వ, యోజనానాం సహసం చ శతం చ 
న! ల | భరతర్షభ = భం, రీ-రి20 రెండువెలు నిన్నూరు _- ఆ. వ; శెండువేలును నూరు-జ. 
వ్, పాడై - సెక్కు [ప్తతులు. 
గ 



20. 

21. 

22, 

2కి, 

cm 

భీష్కసర్వము _ (పథమాళ్వాసము ర్ 

విఫులశాళ్వతఫలవితతిస మేత మై 'యొక్కజంబూతరు వొప్పి యుండు 

దానిపండులు మహీస్థలి మహారవముగ ననిళంబు బడి రాలి యవియుచుండు. 

వానిరనము పొంగి వాహినీమూ ర్తి న, న్నగమునకుం |బదతీణంబు గాంగ 

నొరసి కొనుచు? దిరిగి యు త్రరకురుభూము, అందు. జొచ్చి పొటు ేనంబునిధికి. 

జంబూనది యనం బరగిన యాతరంగిణినీరు సోంకినచో బల్లను సువర్ష్యం 

బగుటం జేసి కనకంబునకు జాంబూనదం బను నామంబునుం గలిగె దరీయ 

జలపానంబు సేసిన మానవులకు ముదిమియు౦ చెవులును దప్పి యు లే వనీ 

చెప్పుదు రయ్యేటి పడమటం బెరి(గి వఅపు గలిగి శరనిఢధిచందంబున జఆబూ 

షండంబు గాజుకొనుచుండు నింతటికిం గారణం బయిన యాజంబూవృవంబు 

చేర నీద్వీపంబు జంబూద్విపంబు జంబూద్వీపంబును సుదర్శనద్వపంబు నన 

నెగడి లవణానము| దము! దితం బయి పొలుచు నద్దీవియందు. 

నిడుపునం దూర్పును బడమర నై రెండు కేగడలు నంభోనిధి గదిసియుండు 

రత్నమయంబులు రమణీయములు సాధ్య సిద్దచారణగణ సేవితములు 

వై హిమాచలమును నావల పేమకూటంబును నట నివధంబు నొప్పు 

లలితంబు లై ననీల శ్వేతశ్ళంగవంతంబులు * గమమున( దనరి పొలుచు 

నివులమూ6టి కవల నవులయమ్ఫ్మూం టికి, నివల. 'దేజరిల్లు దివిజనగము 

గమలకర్టి కాను కారి మొ కాంచన, మణిమయత్వమహిమ మహిత మగుచు, 

అతిద్భఢం బగుపా(తు పదాబువేల, యోజనను లందు దానికి 'రాజముఖ్య 

విందు మనుబదినాలుగు వేలయోజ, నంబు లని పామఛా [తీధరంబుపొడువు. 

ఇవ్విధంబున భూమధ్యంబున నున్న యమ్మేరుమహీధరంబున 'దేవతలును 

'దేవమునులును గంధర్వకింపురుపాది "చేవ యోనులును దేవేం[ద[పముఖ దిక్స 

తులును బర మేష్టియుం ద త్తత్ప దేశళంబుల( బుణ్యవ ర్హనంబులం బరమ 

సుఖంబు లనుభ వంతు రు_త్తరతటంబునం గర్హి కారవనంబున గారీనమేతుం డ 

సిద్దగణంబులు పరివేష్టింప్ప విశ్వేశ్వరుండు వివారించుచుండు. 

20. 

21, 

శ. నంబుధికిని _. చా; నంబునిధికీ - + పెక్కు[పతులు, 

1. లేదని _ కొన్ని (పతులు. 6 

1. తడల _ శర్వ గడల _ ఈ. బె. గ. న, స్థం నెంతయు . ఆ. బొ. జ. వ. 



24, 

వలి, 

26, 

27. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

. తొమ్మిదిఖండము లై వర్షము లనం జాల నొప్పెసంగస జరిబూద్వీ 

పమ్మున జనపదములు విను, మమ్మహిళాంశమ. లు దెలియ 'ననువ ర్తి ఢకున్. 

, ఉ_త్తరసము ద్రంబు శృంగవంతంబు మధ్యమం బె రావతవర్షం బననొప్పు 

శ్వతపర్వతళ్ళంగవంతంబుల నడుము హమైరణ్మయవర్ష ౦ బనం బొలుచు నీల్ల 
శె_లోత్తర దకిణదేశంబులు [గమంబున రమణకవర్ష ౦బును ననం 'జెలు 

. వమరు మేరువునకుం (బా చ్యపతీచ్యంబు లగుఖాగంబులు వరునన భ| చాళ్వ 

వర్ష ంబును గతుమాలావర్ష ౦బును ననం బొగడొందు హేౌమకూటో త్తర 
భూమి వారివర్షం బన నెగడు హిమవంతంబు నక్కడయు నిక్కడయు 
నోలిన కింపురుషవర్ష ౦బును ఛారతవర్శంబును ననం జెంపారు ని ట్లున్న 

దీనియందు. 

. ఛారళవర్ష ముం దొడంగి మ, హీరమణ 'యుదీచ్యము లను చెక్కుడు బలస 
తాఇరోగా యుసుఖపు, కాంరంభ వెంణంబు లంత కంతకు *నరయన్. 

. అనిన విని వై చితవీర్యుండు సమ స్తద్వీపంబులు సకలజలనిధులు నున్న 
పరిపాటియుం (బమాణంబులుం (బ కాళశంబుగ నెజింగింపు మనుటయు 

సూతసూనుండు జంబూద్విపవిష్కంభంబు కొలది యెనుబదివేలు నాజు 

నూటుయోజనంబులు దీనిరెం డంతలు దొడంగి లవణేకు 1సురాఘృత దధి 

క్రీరశుద్దజలమయంబు లయిన మహో ర్ల వంబులవిష్కు_ంభంబులు (గమంబున 

నొకటి కొకటి శెట్టి యై యుండు బ్లతద్వీప శాల్మలద్వీప |కౌంచద్వీప 

కుళద్వీప శాకద్వీప పుష్కురద్వీపంబుల విష్కంభంబులు జంబూద్వీప విష్కుం 

భద్విగుణ పమాణంబు మొదలుగా నోలి నొకటి కొకటి యినుమడి యె 

యుండు నయ్యాయుదివులును జంబూద్వీపంబుకంయు నెల్లదానను బొగడ్త 

వడి యనేకపర్వతంబులను నానానదులను బహుజనపదంబులను నొప్పి 

వరుస నొండొంటికి గుణఫశేషంబుల నధికంబు లై యండు నింతకుం గ్రర్తయు 

భర్తయు పహాృర్తయు నై దుగ్గాంభుధియు త్తరంబునం గనకమయం బై_ 
యష్ట్రచ।| కంబును *|బభూతభూతయు క్రంబును మనోజవంబును నగు మహా 

రు 

1, నభివర్లి ంతున్ _ - శెహ్క (ప్రతులు; నవివివరింతున్ _ ర; నవి వర్షింతున్ - వ. 
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ల్ 



౨0. 

81. 

వివి, 

భీష్మపర్వము _ (ప్రథమాశ్వాసము 

నీద్దదుళక టంబున వినోదపరాయణుం క డైననారాయణుండు వికుంక్ర 

 టయు నకండు. 

డగుచు వె వె కుంఠాభిధానంబున విఖ్యాతుం డై = విహిరెం చుచుంకు నని ఇప 

~~ 

ని ధాను 9 
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న. అనిన విని యమ్మనుజపతికి సంజయుం డి ట్టనియె. 

ఆ. అధివ పాండునుతుల 1కరయంగ నతికాంత , లేదు 2ిలు లుబ్దబు 

కకునిక అపు విని యనన్రార్గ్లవ్భ త్తికి, జొచ్చి *యిట్టియెడకు కదెళ్చికొనియె 
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Che ne ఆ శు నానో 

చల 

క్ తమతమ దేళంబులకై , మిము. గొని పాండవుల గెలుచు మెయికోలున భూ 

రమణులు గెందఖు వచ్చిరి, సమ[గనఖ్యమున. గూడుచందమున. దన్గన్ . 

వారి నన నెల తొల్లియు వనుధశకై యనేకనృవతులు పోరాడి కట్లు చేల 
* వాలి కాదె భగీరథరఘుయయాతి నహుషముఖ్యులు వి|కుతోన్నతు లు 
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ళీ 1 © 

జా) అటో వకు (పతులు. 
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. కేభారతవర్ష ంబున నుచారవిభూతివిలాసంబున కాసవడి యీూోనమనం జెనంగ 

కుండుదురె దీనివిసారంబు విను వివరించెద. ల 

. మలయ మనంగ శు క్రిమంతంబు నా వింధ్య మనంగ చారియా త మన 

మహేాం1వ 

మనంగ బుతవంత మన సవ్యా మన నిందు. గులనగంబు లేడు వొలుచు 

నధిప, 

. వీనియందు వివిధమణిగణంబులు సమకూర్చృవచ్చు ననిన ఖనివిశేమంబులు 

'సెప్ప నేల మణియు శ1నుపమహీధరంబు లనేకంబులు గలిగి యుండు వాని 

యందు, 

. ఇనుమును రాగియు(దగరం,బును వెండియు. బసిండియుం | బభూతములై ప 

ర్చినసిరి. జేయగ నొ ప్పెడు, లను లెడనెడం చెక్కు. గలవు కౌరవనాథా. 

. వెండియు ధనార్జనంబులు, గొండలవలనన *ఘ్పటించికొన నగు 'నెర్పున్ 

దండితనంబును జాడియు, నొండొంటికి మిగుల గలిగి యున్న ట్రయినన్ . 

. గంగయు దుంగభ|దయు వే తవతియు 1వే కవకియుC గృష్టవేణియుం 

బెన్నయు యమునయు( దమసయు 2శిరావతియుం గావేరియు గోడా. 
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సారము వినుపింతు దీని సవినయభక్తిన్ _ ఖ. రు. ట. డ. వ. 

1. మవోమహేధరంబులు _ "పెక్కు [వతులు.- 

1. గను - "సక్కు [పతులు. 
చా 

1. ఘటించుకొన ౬. సెక్కు. (పతులు. 

- వేగవతి _ కొన్ని (ప్రతులు. 2. రేవతి _ కొన్ని (పతులు. లి. యు నేశా[మయు- 
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దృ౦ం పొండి ఏఖీర పోవీర సారా స్త్ర MRI ప్ర విచేవా విదర్భ [దవిళ 

దశార్ణ కర్తాట గా ళాంగ వంగ వఠాట లాట బాహ్లిక బహు దాన కిరాత 

శేతయాళ్ళంత కాశ్లీక గాంధార కాంభోజ కేరళ మాళవ నేపాళ ఘూర్జర 

కంత లాకంతికానూసాడి జనవదంబులు నము నవమసంపతృంపొదనంబు 

అయిన గు కావి శేషం? ంబుల వెలసి పుఠుపార్థంబు ౬ ధర్మార్థ కామంబులకుం 

గారరంటు cl కమనాగుంబు లగుచుండు. 

నికి గలిగి రడంచు చూ, గా ననువ్తున్ | చయతోడిపొడి సాయతు లేల్లం 

గొనుచు దగ నేలి పొగ డొం,డినరాజున కుక గామరేనుప్త గదే. 

వెరవు లావ: గలుగు నరనాథు లింతచే, కంబు గలదు తమకు జాలు ననరు 

దం!డి విడ యన్నదమ్ము:డు *నా కెత్తి, పోయి పోటులాడి పుడమి. 

గొం|డు. 

వున: గెరవపాండవు, తీవసుధకు నై ఉనంగు అగే దైవం 
fy 

"కా 

జేవంక పేచాలె వారిక, *పోవుం గా కిది నకేంద పొగులకు మింకన్. 
ర్. 

అనిన దని యాంవికేయయుండు నంజయుతో నీ వింక సంగరంబు. జూడం 

బొమ్మని సముచికంబుగ వీడుకొళిపినం బోయి భారతరణ[పకారం బను 

సంధించి యతండు కకిపషయడినంబులకుం జనుడెంచి తగిన ఆజుంగునం గాంచి. 

1. మనకు శర. పెక్కు పతులు, ఏ, ననె లి _ అ. బొ. గ, జ, శ, కోర. పు న! 
' అజా 

© 
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1. వాలు ఒడ. న; ద్రాసే-త.వ. ౨. శ్ఞూవర విను జయము గలుగు పొగులకు 

మింకన్ - కొన్ని పతులు, శ 
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ఓర్. క. కొడుకులదెన నెవ్వగం ఊశ్చడి వందురి యున్న యానృపఫాలునడుగులం 

బడి ఫీష్ముపాటు వెమ్టుచు, నడక కేక క్రంవాద మెసంగ నాక్రంది ఏంచెక్ . 

46. వ, అయ్యేడ్పుతో ని ని టరి నిలాకంబు సేయు, 

47. స ఆత్మ! యూదు అ కల్ల నాధార నుగున వనర భనకు 2న స్త్రంబు లాభధార మయ్యే | 
బర ళు రామునకు స్స ల్ఫర్రమె చత నయ దుం గలిగె భంగంబు శిఖండిచేత 
జనపతి దను నచ్చి నును జూద మొగీరించె. చాను 

6గంయ్యంపుజూదమున నోడెం 

నంరూర్ను కులు పున తలలు టె. రులు వొంగ నొజలుచు చేలకు 

నొటి నేండు 

ఆ. గీ; | వబాణజాలదీ ప్ల పులు + ఫర గించి వాండుతనయ చని వై_న్యబహుళత మము 
నీల iC బనీిదిన '౦బం ఎ లోలి 10 వినోద బెంచి యధివ భీమ్మభానుం డ_సమించె. 

48. క. పదివేవురు రాజులు దన, కెదిరి పొలిసి రాశిఖండి యేమిటి చా cl 
తుది. బోయి తన్ను నాజళిం, !శడియు చు బొలియించె నియకిం గడవంగ వళ మే 

49. శే. చాపవ క్రుండు భల్ల దంష్ట్రాః తాన, ఘోరమూ రి నారా చనఖుండు ఖడ్ల 
జిహ్వి కొలీషణు(డు నరసీంవామూ 6, గాక శేవలనరుండె గంగానుతుడు. 

భ్య్భతరా స్రుండు భీష్యు యరొణంమి విని బిలనీంచుటు *_ 

సం, _14_! 

50. వ. అని నంజయుండు పలపించుపలుకుబకుం జి _తంబు జల్ల నియొల్లంబోయి 

మూగ్చట్లి కొండొక సేపషునకు కిథికవిధాన ంబుల చేద బేటీ ధృత రాష్ట్రండు 
గన్నీరు దొంగ గద్గద: ంధుండై = 

శర. 1. మవోనార -ఉ. ఎ. ఒ. ఓ. చ. జ; కడున్నాద - ఆ. జొ. క.న.వ, శ. శర, మ 
47. 1. యోధల-ఇ. ఈ. గ.మ.చ.న. లి. శన్ర్రుంబు - ఏ. కి ఘ. చ. ఏ. రాముసి 

759 భర్యమెన _ న (అర్థము సగ్గా కుదురదు. 4. నమ్మి -కి. ర్. రింపం చ; 
గింంచుఎ శ. 6. గయ్యాంి - ఓ, 7. ములుగుల _ త్న (పతులు. 5. వ 
నించి బ. శమ. 9. దినములు దోరి _ ఆ. ఊ. ఒ. క. 5. న. ల; దినంబు లోతి 

” మై -ఐ. శ.వ.స.నూ. 19, వికయింి మి 
జ్ 

1. గదియుడు - ఈ. గ. గ; గదిసిన _ వ గదిసియు _ క; గదియగ _ ణి. 

జో 

50. 17 యుల్లని _ పెక్కు (పతులు, 
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కకి, 

51. క. శదేవాసురవరు లొక్కుటి, యె వచ్చిన? జిక్కువలుచు నావావమున నా 

దేవ! వతు" శిఖండి శ, రావలిపా లయ్యె నేమి యనం గల డింకవ్. 

52. ఉ. అంచితతాల కేతుకింణాళి మెటుంగుల: గాంగ మౌగ్వి 1, మో 

యించుట గర్జచందముగ నేచి విరోధదవానలంబు మొ 

యంచు శిళాస్త్కవర్ష మున న్టిదె భేప్మమవ ఏ 'మె ట్రడం 

గించినోకో శిఖండి యనుక్భ' తిమబాయువ్పు 2కి దె వమా. 

వ్. తే. *పరింగి పొండవాంబుధి 'వర్రిసరసినప్పుడు, నిలువ నీమ్మగుదీవిగా నిన్ను దలంచి 

జ2యుండ నత్యంతతుచ్చశఖండి లల, లా|క మంబున వ మునిగితే యక టాతం|డి. 

ర్4. ఉ. వీరరసాంబు!ీపూరవ. ను వి;ళుతబాహు *నుహో గస త్తక్టముం 

జారు” చాధ్వ జాచలదిశాలము. నంబకజాలవీచికా 

సారము నై నె నధీషు a డనుసాగరముం గడవంగ నీందంగా 

"నేరమి యె ట్లాకే స్ వాలుగ నక్చి శిఖండిడి నేమి సేయుదున్. 

55. శే. అంబకై. పూని వచ్చీ బలాధికుండు, జామదగ్ను కండు సాధింప జాలోకున్న 

వాని భీష్యుం చాండవులకై పూనివచ్చి, "కడిమి సాధరీచి తౌర శిఖండి 
| కప్తోర్ర, 

56. క, ఆ శౌర్యం బాసనత్త్వం, జాళీలం జాపరా [,కమాఖీలష ం 

బాళుద్ధ వత మెందు 1న, నాళము *లనీ భీష్మ శబైద్ద నమ్ముతిమి గచే. 

రిల, 1. (మోయించిన _ కొన్ని (పతులు. ౨ నోడి ఎప, 

1. పరగి _ సెక్కు (పతులు; పరగ - కొన్ని (పతులు. 2. యుండు నానుతుం 
డెపుడు - ఆ. జ. న.వ. కి. పల్వలాంతరంబున _- ఆ. జ. న; సల్వలాంబువుల -ణ; 

రక. = 1. పూర్ణము - కొన్ని (పతులు. ౨. నమ్మగ=ఎ. వ. ఓ ఘ. ప వ. వా. 
౨. కలిగ నేడు - ఆ. జొ. జ. వ 

త 

కర్, 1. నట్టి - యు. డ. &ి.కడగి - ఉప. చ. కి. చెనేడు - అ. ఈ. గ. 

శ. యౌర - పెక్కు పతులు. ౨ 
| త శ ? 

ధక. 1. ను నాళము లే దనియు భీష్ముి నమ్మితిమి. గదే_వ. 2. గాదనుచు ీష్ము “నమ్మితి 

గదవే _-మ.. శి, జాల నమ్మితిమి | గే, ర, 

© 



శ్రీ) మదాంధ మహాభారతము 
న్ా. 

వ, అని బ బహుపకా కారంబుళం జలదించి యానూశనంవను చేసేశంాగీలించి. 

సీ, అతండు నొచ్చినతణి నడ్డంబు 1సొచ్చెద మని వచ్చువారు లేరై ౩ “యచట 
నడరి *పో రాడక యన్నీ యజాహిణు లొప్సరికించెనె యొకని గలన 

నతని నోర్వంగ6 జాల *వని నిశ్న్చయించితి మంతకు నో వెనే యరిబలముళలు 

[దోణుండు. గృపుండును [దోణసుతుండును ళల్యుండు. 5 గడించి చనిలె 

యవుడు 

లే, పాండుసుతులు శిఖండియు. జండళ క్రి, మెజయ నొక్కటం బై (బడ్డ 

వెణచి ఆాత 

దిడిచి నాపుత్రులంద ణు నిజిగి యడవిం గలిసిరొకొ యాతనికి( 

బడవలనె నకటు. 

వ, చేవ్మవతుండు దెగినయప్పుడ తక్కినయంకవట్టునుం దె యెొనకాం దలంచెద 

నని మజియు ని ట్లనియె. 

స్స్ కులగుకు వృద్దు నిర్మలచిత్తు గాంగేయు. జంపి రాజ్యము సేయు సమ్మతించి 

ితొడరినపాండుపు! ః తులకును దై వంబు! దోడయ్యె ధర్మంబు గీడుపణిచి 

తెరని యధర్మంబు ెర6గిన ట్లున్నది వార లాతనిం గూల్చి వసుధ గానం 

నిళ్చయించుట గడు నిష్టుకత్వము చానికంచును వాపంబు గారె మనకు 

కే. సంగరంబున నాకండు సచ్చుటోక్య, నంపదకుం గాం జెకంగినచంద మరయ? 

గులము అంచెల్ల విరాచకుజము సాల, జెట్లినం విక్భులంబున( బుట్ట కన్షణునె. 

వ. అని వలుమూట లొడి వెండియు. 

yt cn 

లై Co 

ర. అ ల న [| 
Ae వచ్చె! మ Tra ల. యచట నవు =p జు. చ ట్ర పోశాడుచోొ దీ నదిగి న నా మ్య 

జం మీ వు స రని _ కొన్ని (పతులు. వ్. గెడించి - క్ al స సు £ 

గా గొ 

| ల శ WY అర లు జ గ ు జ జ or య చ ఇ న్ 
> _ కంలబ్బ్యుద్దు Me వ త స 3 కులవ్యద్ధు ఆక me సు, ఉలి, బు. కిం చ . ఏప.తొడగిన _ 

కొన్ని [ప్రతులు పం తెరని యగక్యాందు కరగి నట్టున్నది - కొన్ని |వతులు. 
ap) ఆ [రా 

క. మనను - వెక్కుు- పతులు. ర్. దగునె పెక్కు | వతులు 
ar (A ల 



శీ జో 

భీష్యపర్యము_ గ్రథమాళ్వ్యాసము 18 

62. ఆ, మెగండు తేనివుగువమాడి. గాకున్న నా, సేన భీష్మ లేమి. చేసి నేండు 
కురుకుమారు అంశ గుందదో యెొవ్వ కే, మై మెరొ యింక సెట్టు అగుదు రొకొ గ్ర 

68. కో, రాజులు మం తులు ననీయెడు, నాజూవరు లాతు నేమి యలి తలంచిరొ యే 
యోజం “బలికి రొకో తమ, కాజికి నిట మీంద నెవ్వ రాధారంబో,. 

64. వ. అని పలికి సంజయుకరంబు విడిచి కయ్యం 'బెయ్యెడం బొడిచిరి పదిదినం 

నుభయబలంబు వారును నెవ్విధంబున మోహారించి శెవ్వ శెవ్వ సెప్పు 
జెప్పు జేమి సేసి రిన్నాళ్లు గాం గేయు. జెబ్బంగుల నం“రంబు నేనెం దుది 
"నె _కెటింగునం చెగియె నంతయు వికరంచి వకపాటిం దేటవపడం కెప్పుము. 

5, ఊఉ, నెట్టన యాపగానుతు(డు నేలకు (వాలి ననంగ నిన్న నా 

కట్టిండి వీను లేమి వినుకాజియ కోర్వవు దుర్వినీతికిం 

బుట్టినేయిల్ల నై వినక పోవలో వచ్చునె యింక నాకు నే 

దిట్టండ నైతి నెల్లవియు. దెల్లముగా 2 నేరు సంజయా. 

66. వ, అనిన విని సంజయుం డతని కిట్టనీ యె. 

ఈ7. ఆ. అధిస నీవు సెప్పి నట్టిద కీయవి, నీతింజేసి ధర్మనిరతు లైన 

పాండునుతుల కన్ని పాటులు వాటిళ్లె, నింక చెచ్చికొంటి వంత సేసి, 

65, క. కీ డొనరించినవా3కిం గీ డగు టరుక వయ్య మేలు గీ జేమియు నీ 

వాడక నిను నను గం యయ్యముం, జూడంగ6 బుచ్చుట వినంగం జూ చియ కాదే. 

69. ల, ఓ వేడవ్యాన కమునసీకంరు, పానంబుబు దలంచి (మొక్కి భరక్షిర గనె కా 

స్వాదనను కళానంవో, ఈ్యాడ నదివ్యశు తి నగుచు6 చగ నెణిగింతున్. 

70. వ. అనిన నాంవికేయురేడు నట క మొజింగింపు ముటయు నంజయుండు. 

62, 1. డలడదిరొళో _ పు బోడురొకో _ వు. స 

టే i యట్ల నై - కొన్ని పతులు. 2. వివరెంపు - అ. ఆ. గ, చ 

57. 1. మంత - కొన్ని | పతులు. 

స్ 1. ఈ పద్యమునకు ముందు “అని వెండీయు" సంజయుం శాం౭దికయున కట్ల నియె" 

అను వచనము, య. వ. హా, (ప్రతులలో * కదికముగా నున్నది. 9 న మశినగుచు 

చేను _ ఆ. జ. - ? 

70, 1. డట్ల = పెక్కు (పతులు, 



కేసే 

ST, 

ల్ శ / శ నిస్వనంబులను | న య్యొసాధనంబులు సమకట్ట సముచిత వకివారంబునకుం 

ఇప్పడు దొరల పలుకుల గం ఫీరనాదంబులిను క ట్టుమట్లుకదలం డిగి చినం 

“జెలంగుకంతుకంగంబుల బ*ంహిత హేషి ఘౌ వ పంబులను బూన్నం దిగుచు 
జ్ “ i 

రథంబుల న ₹మిన్న నం క ముం కలు యు 

ల జ ప్రతీ 'యెలుంగుల విప్పులధ్యనుజనుం జేక్చిన మవోరవంబున శిబిరంబు చంద్ దయ్ 
ఘూ ర్షమా నమవోస్షనంబుడు లి "సేయు చుండ సూక్యొద vee బైన 

' లు కేల 

నై న్న్వంబులు రడంంపచు వెడలు నప్పుడు. 

జ లం కలు ల ewan. జ 2 == త. కనకభూపణజాలంబుకవన గజము, + అరవళులు వోవు కొండల నెనసి యొ మె 

వల్లనంబుల హేవలవలన న్డ్, ఘనవచింగంబు అనం దురంగములు వనొోలిచె. 

బరుసది “కలుకుల నా కట. దతుసత  నమురాక్, విం భటతలి వె ధు ? 

స్నో న్ నీ జ ఇ ళో గన చ ; Fan on ళా - (oa న జం 

మ, పగెళ్రానంబుడు డు: సళ్ల కు జబాకందటుం జక పేట ప 

fe అర అ, గ వం న్ అ భం (జరుచివ్యా ప్త రువర్త రాళ మదయచించతు తువ్వున్ వర్శ్మముం 
La 

| 

గర మొహం చెలుషా లెక సుత గంగాసుతుం డాసుా జీ | 

కరుడుంబో “రా వెల
ి దా | కా క జ గావ ఫ్ 

రంల 0 పై, 

_చనోేజ్జ పల వి (భమం బొప్పం గలశజుండు 

గనక వవ రాం కౌంలిక కధల విభవవిలాన 'ంబు వలయం గ్బపు 

'కేతుప భాను ర్పరోణంబు మెజయంగ 

గురుసుతుండు 

రత్నశిలారళ్ళి ఛాజిళికదళ్ కానుహిమ శోభిల్లంగ మ ద*విభుండు 

శే నే * లె 1 శ ల కా * hl > జ్య జ్ గ ఈ. ~ Pu 

శ ఎకెదిదంా రదిలి ఇం క, జ చ. ద. బు కటువుటు కదల అ అ, ఐ. కు. ఘు. 
లట ౯ రు ౯౧ 

క్ * ఇ” జజ శా a (nag pen అ 
జ ఏ తట్టుపట్తుునల రు. మహ గటుణుట కడల ఎ వా, రీ. సెలంగుచు = 

వ ల | శి న 
అ శ + ఖీ క " కా పోలా 

నుక ఫీలా ' జ్ జ (al) లై ళు 

™ =! 

ఇ ను / కా స రోరాన ఒకో జ” _ శ లో చ (ots) ఇ న్ న టం! CT ల మట వు ఖో ను... | వి న మ ల a ఎ స కింద లరగళ్ళు పోయినకొలది ను = రు. ద; రంల 
లూ ల లు 

అం జ / జ్ Nu వమ పెద ్ల రునళ్ళు బెడివినకొల్నది కొప ౬ రు. దడ. 
శ 

చ నో ఆ 
ie మ! ఫమమువాను ళం 

ణం 



(8) ఫఖీష్మపర్వము _ ప్రథమాళ్వాసము 17 

తె. వెడ్డలి తమతమ చతురంగవితతు లెల్ల, నుచితగతి నూల్కొనంగం 
"జేయుచు! గడంగి 

సంగీరోత్సవనం భృతోత్సాహు లగుచు, *నగుచు దగుమాట లాడుచు 

నడచి రెలమి. 

56. క. సమర క్రీడానన్నా, వాము 1లొప్పంగం దక్కు.(గలుగునట్టి దొరలు ద 
ర్పము *పల్లవింస వెడకిరి, తమతమ కేతువులు [గాల ధరణీనాథా. 

69. వ. వాలెవ్వ రంటేని వినుము. 

౪౦. క. కల్పితదృఢచతురంగా, నల్పం జై గండు మిగిలి యాదవబల మా + 
కల్యొజ్జ్వలత6 గొలువ నవి, కల్పుండు గృతవర్శ్మ ననియె గాఢస్ఫూ ర్తిన్. 

91. క. రథములు 'దఅచై చెలువగు, పృథునై న్యముతోడ బంధుబ్బందము! చానుం 

(బథనోత్సుకవృ త్తి మహో, రథుండు జయ[దథుండు వొలిచెం | బస్ఫురితగతిన్. 

92. మ. చలదుర్వీధరలీలం 1 [గాలుమదవత్సా మోదృవసోమ మ 
గ్గల మై యేచినసేన లొప్పంగ దిశల్ గంపింప విందానువిం 
దులు6 గాళింగ మహీవిభుండు భగదత్తుండున్ భవక్సేనయో 
ధులకుం గన్నులపండు వై నడచి రుత్తుంగాంగసంరంభు లై. 

లల. క. కొడుకులు. దమ్ములు గుజ్జపు, *దడములు. బెక్ర్కైన బలవితానము6 దగుమై 
నడపించుచు మెలుపున నం, గడములతో *నరుగుశకుని గడునొప్పాశెన్. 

94. మ. తనతో. గాల్వురు సాల గల్లుబలసంతానంబు"తో బీతి బు 

(తుని వీరో_త్తము సోమదత్తు విలసద్దో రర్పదుర్దాంతు. బౌ 

లె, రోదోోగ ఈ, గ. ద. ఉ. వెడలి - ఆ. ఓ. జొ. జ. వ. 

65. 1. సొంవున = ఈ. గ.ఘ. 2. లుల్లెన్ల్ల - ఎ. ఓ. చ. రు. న. 

90. 1. కాంతిన్ఫూర్తిన్ - సెక్కు పతులు. 

91. 1. దరుచై - సెక్కు. (పతుల్మ. 

రబ, i. [గాల - ఇ, ఈ. ఖ. త. ప. మ. ప 

93, 1. దళములు - కొన్ని పతులు. 2. నీగ్గుచు- "పెక్కు. (పతులు; డ్డుతను_- ఒ; 

నపుడు శౌరి కడు నొప్పారెన్ _ తి.* - 

94. 1. రా _ కొన్ని |వతులు 



లల, 

96. 

97. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
UU 

త్రుని భూరి శ్రవనుం గనుంగొనుచు నిం|దుం (గేణిసేయంగ? నే 
చ్నవెం పొప్ప(గ. బాహ్లికుం డరిగె నిక్చింతంబునం బోరికిన్ . 

f 

కాంభోజరా జగు సుదఉిణుం డశీణవిభవంబున వెడలె మటియుం గోసల 

పతి యగు బృహదృలుండును మాహివ్మతీపురనాథుం డగు నీలుండును 

(దిగ లైశ్వరుం డగు సుళశర్మయు ననసుశేం[దు లగు నలంబసహా లా యు ధులును 

సాల్వసౌవీర శూరసేనాఫీరయవన *వసుధాధిపులును లోనుగా ననేక దేశా 

ధ్ళు లాత్మీయ చతురంగబలసమన్వితులును నిజధ్వజవిరాజమానులును 

నానాభరణొజ్జ్వ లాంగులును నయి సంగరకెతుకంబు మొగంబులం దొంగ 

లింప నరిగి రివ్విధంబునం బదియ తూహిణులు నడవం బదునొకండవ యక 

హిణితోం గురుతోణీవల్లభుండు విష్పురితభూషణభూపితం బైన గంధసింధు 

రంబు నెక్కి వెలిగొడుగులు మెజయం దొడవులం దజబవైన వ జంబుల 

యుద్దామంబు లగుదీధితిసోమంబులును జామరంబులుం గలయం బొలయ 

బహురత్న | పభావిభాసితం బయిన భుజంగ కేతనంబు (గాల గెలంకుల 

దుశ్శాసన దుర్మర్షణ వివింశతివికర్ణాదు లగు సోదరులు వాహనవట్ల 

నంబులు 'మెజసీ మెఅలుయగారు తమతమసిడంబు లుల్లసిల్లం "జలువు మిగిలి 

చనుదేరం జనియె నిట్లు కౌరవనై న్యంబు గూడికొని కోదండగదాదండ 

కుంశ కురి కాముసలముద్గరతోమరపరశు భిందిపాలశూల | పముఖనిఖలహాతి 

(వాతంబులను భర్మపరికర్మ నిర్మ్శాణళో భిత వర్శంబులును వివిధవర్ల విచి| త 

తను|తాణంబులును మణిగణోజ్ఞ్వలజ్వా లాజటిల కేత నంబులం బరమాఖీల 

సుందర రసమ్ముర్షం బయ్యె న టున్న యప్పుడు, 

. అమరుతొడవులవజాంసు లంచపిండు, కరణి హారినీలములం 

చేర్చు కాంతి యళుల 

పగిది మాణిక్యరుచి పద్మభథంగి మజయం, గురుబలంబు 

"గంచామరేకొలని( బో అ. 

. అట్టియెడ ఫీష్ముండు భూవల్ల భులనెల్లం గూడం బిలిపించి వారలతో 

ని టనియె, 
౧ 

క్రవునిం - ఇ. ఈ. ఐ. గ.ఘ. ద. కి. బేర్చిన - కొన్ని పతులు. 

సుర - "పెక్కు (పతులలో లేదు- 2. వసాతి వసుధాధిపులు - "పెక్కు | పతులు. 
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2 భీష్మ (శు నిజయోధుల కెల్ల సుతా) వొంటుగా? దాగవు సెన్ఫుట ఎ 

సం, 6_17_7 

98. క. ఆరయ వివృతస్వర్గ, ద్వారము రాజులకు నాహావం బందు మహో 
చారులు దొల్లియు నరిగిరి, మీ రీమార్గమున నడవ మెయికొను టొప్పున్. 

99. క. ఇంటం బెవులునం జచ్చుట, కంకును బాపంబు లొండు గలవె నృపులకున్ 

కజంటకలను పొలిగల నిది, గంట నిధానంబు గంట గాదే మనకున్. 

100. శే. అనిన విని వార లందణు నగ్గలికలు, నెఖయుమాటల( 1దనతన తెజుంగు 

“మెజయ 

బహువిధంబుల నతనికి బాస *యిచ్చి, యేచి నిజవై న్యములలోని కేగి రధిప. 

101. వ. అయ్యవసరంబున గాంగేయుండు గాంధా రేయు నాలోకించి మదీయసంగర 

సమయంబున. గర్లుండు పుత్తమి త్రామాత్యబంధునహితంబుగా. గయ్యంబు 

నకు రాకుండం గలవా. డని తేటపడం బలికిన. 

102. క. చలముకొని 1యొరుల శినుడుపుట, బలియుం డై 
తెంపు సేసి బవరమునకు( దా 

3చైలియుటగా దే యని కురు, కులముఖ్యుండు వొంగి యతని. 

గొనియాడెం దగన్. 

108. వ. ఇట్టు పితామహునె త్తికోలునకుం జిత్తంబు వికసిల్ల ననుజసహితంబుగా 

నతనిం బరివేష్టించి యన్నరపతి నివిడచారుసన్నాహాంబుగా నుచిత వ్యూహం 

బమర్వు మని యతనికిం జెప్పిన నతండును బడమరమొగం బయి తానును 

|దోణుండును దాలధ్వజంబును వేది కాకేతనంబును (గాలుచుండ ముందటి 

నిలిచి వలపటం గృపాళ్వత్యామలును దాపటం గృతవర్మమ దేశ్వరులును 

99... 1. బంశుకలనం - ఆ. వ. క మ. వ్యా బం మ యని గల్లిన నది - ఇ; బంటుకలన _ 

ఈ.గడ.. ం 

100. 1. దమతమ - పెక్కు పతులు. 2. లిచ్చి - చెక్కు [ప్రతులు. = 
ల త ? 

గర. 1. యరుల- ఐఏ. ఏ. గ. ఘ. జి. నడపుట = పెక 

© 

Ey 

_ నణపుచు- త. ఏ. సలయుట = ఐ. జొ. నకి వలయుట - ట. 
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వెనుక చాహ్లిక 1సోమద త్త భూరి|శోవసులును నడుమం గురుకుమారస మే 
తంబుగా నమ్మ హీనాథుండును నతని య్మగభాగంబున నర్జును. జంపుదుము 

చత్తు మింతియ కాని యొండు లే దని *శపథంబులు పలికి సంళ_ప్తకు లనం 

(బఖ్యాతు అయిన సుశర్మ మొదలుగా గల పది వేవురురథికముఖ్యులున్లు 

గలయ నెడనెడం దక్కిన యోధపఏీరులును నిలుచు నట్లుగా నియమించి తగ 

నయ్యినె న్యంబుల కేనుంగులు నేనుంగుల కరదంబులు నరదంబులకుం 

దురంగంబులు దురంగంబులకు విండ్లవారు విండ్లవారీకి శన నద్దాయుధులు 

నడ్డం బగు తెణింగున నిలువ నియోగించి మానుషవ్యూహంబు సమకట్టిన 

5 నెన్నండును నిట్టి దృఢవ్యూవాంబు గనియును వినియు నెజుంగ మని 

యెల్లవారు నచ్చెరోవునం బొరయుచు. [బియంబందుచుండిరి బృందారక 

(పముఖదేవయోనులును డివ౦ బున నున్నపురాతనధరారమణులును 

భారతరణంబు గనుంగొను కుతూపహలంబున  వివిధవిమానారూఢు లై 

యేశెంచి రంతకు మున్న యక్కడ. 

= నొాండనవయాధభులు యుద్ధంబునవ బెడలుటు ఎఎ 

em 104. సి. వనికమదమున శెలయుతేంటులమొ త్తములు వెలిగొడుగుల చెలువు 

27గలువం 

దురగఖురోద్దూతధూళి యప్పరసల తియలక్రపూవులతోడ. జెలిమిసేయం. 

చెక్కు. ర లేదు. 2. నంశాపంబులు - ఆ. ఊ. ఓ. క. 

మరియు నసురవరు లైన యలంబన హలాయుధులును గలయ - త. 

ప. 4. కడ్ణాయుధంబులు - కొన్ని (పతులు; నడ్డ నాయకులు _ ఊ.న.మ.స 

“మ” పతిలో యీ వచనము నడుమ యీ కిందిపద్య మధికనుగా కలదు. 

కం. ఎన్నండు నిట్ట వ్యూ హము, గన్నుల గని యద్యుత ౦బు గడలుకొనంగా 

ముక్నెన్న పడు నిన్న దీయును, గన్నదియును లే దటంచు గని పల్కుసెడన్. 

6. వందుచు _ సెక (ప్రతులు. గ 
జా ళా 

wp Mer అ లో 

Of, “1. వీరలిగొడుగుల _ ఊ. త. శ. కలో, (a ps రా =| ట్ర EA | ell (ft రా Cos En € 
ఖో అక Da ల లా మిగుల _ ఇ. శ. శర. మ, నూ; గొలుపం _ చా. కి. యలులతోడుత జెలిమి 

వా హహ శ మయ సజ “జగ లలి వ లే వో సదరు ఇ + ల తి ర్మ మ్ యలక్ష పం క్తులత్ లే _ నః చిన్ని పువ్వులత్ త వా ॥ 
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"గేతనంబుల మణి వాతంబురోచులు రవికిరణంబుల “నవల? [దోవ 
* శ్రైషతభేరుల మహోస్వనములు సకల పర్వతముల : బతివికావముల నీన 

తే. నంబరము రథఘోషీభీమాభిరామ, కింకిణగణరుణరుణత్క్య్య తి మయముగ: 
బటుపదాతి హేతి పభాపటలి యెల్ల, దిశలు 'వెలింగంప వెడలె యొుథిష్టిరుండు. 

105. మ, [పమదం బాననకాంతి. * గొ తవలుపం *బాదాతిభూయిష ని వాలే 
0 న 

న్యముతో భీముడు భూషణద్యుతినికాయంబు౯ా గచాద్యాయుధో 

(గమరీచి[పకరంబూీనుం గలిసి *చిి తనూ రి ళోభిల౦ గా ప ట్ వ భిల్లి 
సమర కీడకు వచ్చె జృంభితభుజా స్తంభోజ్జ్వలాకారుండై . 

క్ 2: | అ జ 106. సీ, దివ్యరథస్సారది _ప్తిజాలంబులు పద్య రాగోజ్జ్వల[ పభలు గాంగ 
మహానీయరథ్యవి|గ వాములజిగిసొంపు ఘనవ।జ సవసునముత్క_ రము గాంగ 

నొగల్వై నున్న *కృష్ణుని శమేనినునుటేజాయ వా౭ినీలీ కాం తివిమ్ఫరణ 
గా 

దిస్ఫీ త కేతనా గస్థితకపిదేవారోచులు గరుడాళ్ళరుచులు గాంగ 

ఆ. నంపపొదుల నిగుడునంకువితానంబు, ద్మిపమరకతముల దిధితులుగ 

'దాలిమియును బెంపు6. దనకు నై జములుగ, విజయీరోవాణా (ది "వెడలి 

వెలి. 

107. క. అతులితరథ| పతానో, ద్ద్హతనై. న్యము గొలువ 'చేవద త్తం బంగీ 

కృతసకలతూర్యేనాదో, ద్గతి యగుచుః తెలంగ? గీడి గడు నాప్పాశెన్ . 

f న. ఇల్ల . R we — mn క జా 
4 జి నవ్వుల శన రిచా డూ | | తు రుం త్ వి . చల ణు. వాన ముప న సొ గె జై wu గ దు న్ మ్ 

ప —_ నా. 

=డా అర్ ముకు (పతులు. 

105. 1. తోడ బరవన్ - ల. ౨. జాచాత - కెన్ని “వదమల వ ముని మె 
+ : వరాల అఖిల" శ ల ఇగ స 

గర్వుంబు శోభిల్లగా - అ. జ. వ; నువగలగి _ కొన్ని పతులు 2 ఎంచ వెన 
cn CU] చా — మా. నేల కాజవాపలే 

ఉ. ఎ. ఓ. 

చ్ జి దొ = ల a ae) శే _ We ఉట ce ప లం 

106. 1. రుచి న! ఈ, న, వ ea డముని శా న. న ము ఇ మ చ . ల స ఇ Car మ లై శ 

£3 అ 

ఇ ళా ఖీ జ ఉట = చ శూ జ జ! వాచి నే క 

ప్ "మేను అ య దుం షే గాంది 3 మం రల 0 నో ము అ చం. సు _ అ న - 

ఇచి ' వాటే అభ జ మ ఇ ఈ స జా 
గ Yad న్ా త్య 6 0 ౭౮ దద? చి అం రై ర్య రె Ber 1 ~~ మె ఆం న 

ww సానా 
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100. క. 

101. వ. 

102. క, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లీ 

సన్నద్దంబు లయి నడచి 11నిస్సాణాదులరా వంబులు సెలంగ రె|దంబు 

దలకొనం దార్కొనియెం దత్సమయంబున ధనంజయుండు మన1ిహదాతులు 
బడలువడం దనరథంబు వజపించి శరంబులు "ోినిగిడించి. 

+. అరదములు రథికవరులును, *వారిసారథి కేతుసహిత మె *పొడిపొడిగా, 

గరులును జోదులు కడ్డాల్ల (గ దురగంబులు *రావుతులును ౧ 

ర్దుత్తునియలుగన్ . 

వేయ *దొడంగిన గాంధా, శేయులు వెన నొక్క వెట్టి రేగి యతనివె ( 

గే యని ఉక్రవిసినం 5గని కౌం,తేయులు ీనందణు( గడంగి “తేరులు 

పటపన్ . 

కోని తమకించి బలంబులు రెండును గలయకా * జ2రయం. £గెందూళి కయెగసిన. 

నామముల. బితృపితామహా,*నామంబుల ను|గబిరుదీనామంబుల సాం 

(గామికు లెటి(గింతురు దము,నా మొన నీమొనను జూపు లడరక యున్నన్. 

ig 

99, 

100. 

101. 

108. 

11. నిస్సాణాదిరావంబులు - పెక్కు (పతులు. 12. పదాతులం 

జ. ద. 1కి. నిగుడించి - పెక్కు (పతులు. 
- బి గ, ఘమ. 

1, వారులును సారథులు సహిత మె ఈ. ఏ. పొడివొడిగా - జ. బ. వ; పొడి 

వడిగా _ ఆ. ఏ. ఖ; పొడివడగా - న; పొడిగాగన్ -యు. డ. కి. (చెల్ల శ. వ; 

డుల్లగ _- చ. 4, రాహుతులును _ పెక్కు [పతులు. క్. తునియలుగాగన్ _ వ. 
చ. ట. 

1. చేయం - ద. &ి. దొణంగిన - పెక్కు (పతులు; దొడరిన = ద; దొరంగిన - ఖ, 
8. కోయని _ పెక్కు. (పతులు. కీ. కవియగ _ "పెక్కు (పతులు. క. నా కౌంతే 
యులు ౬ పెక్కు |[పతులు. 6. నందరును గూడి శెరలుపగన్ - ఉ; నందరును 
గడగి _ అ నందరును గూడి _ చ. 

1. జెరసిన _ చెక్కు (ప్రతులు. 9. గంధూళి _ చెక్కు. (పతులు. శి. గవిసిన - 
చెక్కు. (పతులు. 

1. నామములు _ "చెక్కు. (పతులు. 2. నామంబులు ౬ చెక్కు. (పతులు. త. నామం 

బులు - ఉ. ఊ. ఏ5 నామములను _ ఇ. జొ. క.భఘ.న.వ.మ.వ. 4. సం[గా 
మోత్సకు లెరిగింతుర్ను నామొన _ అ. ల; సం[గామో త్తము లెరిగింతురు నామొన _ 
వ. ఐ. మ; సంగామకు లెరిగింతురు - ల. క. జూడు. - "పెక్కు [వతులు. 



108. శే. 

105. వ, 

106. క, 
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ఇవ్విధంబున6 "| గందుపా టీంత మయమైన, ఫమ్ము కడంక న్రీక్సా నై_న్యంబు 

కీముబలిమి. 

జేసి యోసేనయును నళ్లు సిక్కు వడక, ్పోరె నేమని చెప్పుదుం 

కగారవేం[ద. 

. శోణితము 1 వెల్లి 20విసిన్న “రేణు వడంగుటయు మొనలు కి పియపడి వెన గీ 

ర్వాణాసురోసమరము[కియ, బాణాదిని శాత హేతిపం కులు మెజయన్. 

రచైనంగునట్టియెడ గాంగేయుండును గురుండును బురుమిత్రుండును 

నె ౦ధవుండును సౌబలుండును వికర్ణుండును బాండవసేనపయి నడరిన భీమ 

ఛేనముటోత్కచసాత్యకితై బ్య చేకితాన(ఛౌవచేయులు వారీం దలపడినం 

బోరు ఘోరం బయ్యె నప్పుడు రథబృందంబులతో* భవద| గనందనుండు 

వాయునందనత దీయనందను లున్నయెడకు *నురవడించినం గని భీష్మ 

[దోణు *9శ్రనిమించి వారలం చాశినం జూచి సవ్యసాచి య।గజున గభా 

గంబునకు వచ్చి. 

భూరిశరాే*సారంబునం గెొరవులకడంక *యుడిసి గాంధారేబలాం 

భోరాళి. దణియ( జొచ్చిరి, వీరా[గణి సాత్యకియును *విజయసుతుండున్ . 

108. 

104, 

105. 

106, 

1. (గందుపాటింత యెన _ పెక్కు (పతులు. ఏ. కతన _ పెక్కు. (పతులు; కతమున= 

ఉ. ఒ. త. లి. బలమును -ఒ. శీ. నైన్యము - ఆ. మఘ. 5. పోరిరేమని _ ఎ. 

ప.మ. 6. భూపవర్య _ ఐ. రు. డ. మ. వ; భూవలేంద - అ. 

1. "ఐలు = పెక్కు (పతులు. 2. విరిగిన - ఏ; దొరగిన _ ఒ. జ. త. వ; పెరిగిన = 
(0౧౫ 

రు. డ; గురిసిన = బ; డొెల్తిన ఎఖ, లి. [వేయగ వడిగే _- ఆ, ఉ&. సమరకియ 

బాణొఘనిశాత - యు, 

1. "నంగి రటి పెక్కు. (పతులు; ఎనంగనటిి _ ఆ. ఈ. ఊ. క ఖ. గ. త. ద. 
లు ల 

బ. వ. 2. తోడ - సెక్కు పతులు. కె. నురువణించినం - పెక్కు |వతులు. 

4, లతనికి = సెక్కు. (పతులు. 
న్ 

1. సారంబుల = ఎ. ఒ. ఐ. చ. వప. 2. యుడిపి = పెక్కు (వతులు. ఏ. నుతాం.ఊ. 
. 4 

4. విజయుడును వడిన్ - అ. వ. | 
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107. 

108. 

109. 

110. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
WU 

. పొదివికొని శకునిబలము, న్మదగతి సాత్యకిరథంబు నజకిన నాతం 

డది *దిగ్గదా(టి థై ర్యా,స్పదోమతి నభిమన్యు*ేతేరివై కిం జనియెన్. 

. 'వారిరువురుశే జలమున గాం, ధారపతి| పముఖరథిక *తతుల( జంచ 

కిన్నారాచతతుల నొంచిరి, [కూరతం *గవినెన్ యుధిష్టిరుండు 
Qa 

రఫ్టీష్ము పయిన్.. 

. ఖభూరిబలఘోర *ేమగునా,భూరమణుని*ికోలుతలుకు.( బోవక భీష్మ 

సారబలము [దోణునిదో*స్సారంబుూను నచ్చి నీదునై న్యము *పెనంగెన్. 

న్ దుర్పోధనుండు భీమునితో యుద్ధము చేని మూరి బలుల వం 

సం శ_$5415 

. తదవనరంబునం బతి యుద గత ేక్టీ ముని. చాలి వినుర 

(త్పదరము లెసినకా నగుచు6( బాండవనీరు(డు రాజూీ మేన వె 

ట్రిద కమగుబాణ మొక్కటి వడిం ర్గాని కీతూటుంగ నేయ "దేరినె 6 

జదికిలం బడ్డ మూర్చ నృపస త్రము లేవ(గ నీక కప్పినన్ . 

107. 

108. 

109. 

"110, « 

1. బలంబు = జ. 2, దిగి కడింది - ఈ; దిగదోవి - ఏ. ఖ.ర్లు.త.ద; దిగ్గ|దోచి- 

చ.వ. లి. గతి _ ఊ. ఖ. ఘ. రు. ట., ర. 4. శేరు పయికిం - త. జ.ము 

ర్, తేరువై = వ; జేరువయి _ ఊ. 

1. రక్కజముగ - ఐ. మ. వ. తి. వరులను _ ఎ; తతులును _ సెక్కు (పతులు; 
తతి చెన్నొందన్ _ జ; తతులు చలింపన్, నారాచ - ఊ; ముఖ్యుల జించెన్ , 
నారాచ ల; తతులం జింపన్, నారాచ -న. శి. న్నారాచంబుల = ఆ. ప; 

న్నారాచసమితి - ద. 4, గవిసెను _ పెక్కు ప్రతులు. శ్. భీష్మునివైన్ - అ. 
ఉ. క. మ, 

+. ముగ - ఐ.. 2. కోల్తలకును _ పెక్కు వతులు. కీ. ననచ్చి-అ.గ.వ; 
న నెచి- ఈ. 4. లెనగాన్ _ వ; లెనగన్ _ ఐ. జ. బ. మ. 

1. భీము నెదిర్చి _క. వ. 2. యు[గతన్ [పదర = గ. ద; నిష్టుర (పదర _ ఊ. 
ట. బ. లి. మేను -జశ్ల,న.ల. క. ముగ -బొ. మఘ. జ.ల. ర్. దొడి - ఈ. థు. 
రీ. తూలగ వ. 1. చేరువై - ఐ. 



111. ఆ. శే 

“112. క. 

118. క, 

114. క, 
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సం|భమమున *నపుడు సారథి కీయచ్చోటు 
దొలంగ *బెలుచ. జేరు దోలుటయును 

గని భయంబు "నొంది కలంగి యొక్కుమ్మడి 
బలము లెల్ల చెరలి పాజ( జొచ్చి. 

వెనుకొని విటిగిన'నై న్యము, *గనుకనిం శబాఅంగం *చేసి |కౌర్యో|దేకం 

బున ధృష్టద్యుమ్నుండును, దనీకెలనం దటుమ వాయుోతనయుం డెగిచెన్ 

ఆదలిచి [(దోణుండు ఖీమ్మండు, మదమున నిలుేనిలు మనంగ 

మణీయును మొగక 

జట్టదనేన ఫీమనేనుండు, గదిసి పిలుంద నంట నార్వం గారవనాథా. 

1సభథయ మయి శకుని*నై న్యం, బభిమన్యుండు సాత్యకియు 

రయంబున. *దోలం 

(బభ ఓడి రఏట్రచుట గని యా వను "వలం ఇడలి కివిల్7 

బంధులు6 చానున్. 

111. 

112. 

118. 

114. 

1. నరభనమున  భఘ.యు. డ. 2. నిపుణ - గ. లె. యచ్చట = అ. ఆ.వ్వ 

యచ్చోట - ఎ. వ. శ. చేరు జెలుచ - పెక్కు [వతులు; దేరు పెలుచ-గ. బ. ల 
జెలుచరథము - ఘ. క. భయమున - ఖ. రు. డ. 6. బొంది-పెక్కు [వతులు. 
7. శెకలి మరలి - సెక్కు [వతులు. 

1. బలములు ఈ. ఘ. 2. గనుగొని _ పెక్కు (పతులు; గనికని _ ట; కనికని వ. 

ఏ, పాజఅంగ _న.ప.మ.ల.శ. శీ. చేసి _ అ. ఐ. మ.వ; నేనె - ఖ; జఉసె-ట. 

త. ద. వ. ర్. శెలనను _- ఈ; కెలకు లదర - రు. ద. 6. తనయుండు వెసన్- 

చెక్కు (పతులు; తనయుడు నేసన్ _ ఐ. ఘ. మ. వ; తనయుడు బెలుచన్ _ ఊ; 

తనయుడు వేగన్ _ గ.ద. 

1. నిలువు మనగ _- అ. ఇ. ఊ. ఏ. ద; నిలువు డనగ-చ. ట. 2. మైద థీమసేను- 

ఉ. ఐ. ట.మ్మ ట్టద భీమసే సనుడు = అ. ఏ; ట్ట దనిన భఖీమసే నీనుడు వెన = ఆ. ఇ. 

1. సభయ మై శకుని - పెక్కు పతులు. 2. నైన్యమునభి - ఇ. చ. త; వె 

మ్మభి _- మ. 9. దొలగన్ - గ; దోలగన్ _- వ. 4. చెడి న. వ. బ. మ. వ.ళొ 

5. పారుట _క.ర్చు. 6. [వభులు - వ, 7.శబలంబి _ ట. ప. మ.వ. రి, తిరెగా 

చెక్కు (పతులు; పరచె - ఊ. ఖ. యు. డ. 



88 

115. క, 

116. శే, 

117, శే. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
తో 

*ఊర్జీశ శా తవీ సేసా,దుర్ణయు. డగునర్జునుండు దోర్భలీలీ లా 
“స్ఫూర్ణితుం డై కొక్క రెనక్, కగర్భారాౌదముగం "“దోలెం 

"గౌరవీబలమున్. 

అంకం బెప్పిటీ నీకొడు కనికి రథము 
దొలంగం. దెచ్చుట గనుంగొని*ేయలిగి నూతుం 

- క్విలికి సరథసముగ నడుక్షలని కికేంగి 

'యెలుంగు నూపిన బలములు నిలిచి *పాదివె. 

ఉన్న*చోటన కదలకయున్న | దోణ, ఫీష్ములును కీగోలుతల నేయ. 

కిదెతిగి సేన 

చందు. డుదయింపం కలెటిగినీశరధీయట్లు, దోడు"తోడుతం 

బొంగారి చూడ నొ చ్పె. 

. ఇట్లు క బలంబుల నిలిపి నుయోాధనుండు సతురంబుగా భీష్మ ద్రోణుల 

పాలికిం శీజనీ వారలతో ని ట్టనియె. 

115. 

116. 

1. స్ఫూర్చిత - ఐ.మ.వ. 2. నేనన్ వ; సేనను -ఐ.వ. కి. లీలన్ _ 

4 సూడిశ మె గుణరవమును గరితరొౌ  ఒ. ర్. యొకటం జాం = ఉ; యొక్క. ఖీప్ర యూ పై గం భీ 
 చనుద్లరిత యు. డ; యురుతరా గరా - చ. 6. గరిత ౬ ఖ. ట. ర. 7. చాే3- ౧జ జ జ్ జ 
టు; జోలె వ. 8, నాథొ = క, గ, 

1. యరిగి-ల. £. బలికె బరవనంబుగ - ట. ల. కరిగి - ఈ. 4. పారివె _ 

. చెక్కు. (పతులు. 

117. 1. చోటనె-ఆ. గ్య చోటున - ద. ల. శ, వి, గోల్తల = ఒ. ట. ల; 
 గోలతల ఓ. చ. లీ. (బిదిలె = జ; జెదరి - న; zెరిగెచేని _ ఐ; బెరగ సేన ద. 

110. 

శ బొంగెడుశరధి - ఉ. ఊ. ఎ; చెరిగెడు _ చెక్కు. (పతులు; బొంగారు - ఖ. రు. 
డ.వ. క్. జలధి-ఎ.ప. ర. కరణి - ఈ. 7. తోడనె- చ. న, వ; తోడన- 
"చెక్కు. (పతులు. 

1. బలంబులు - ఈ. ఉ. ఎ. చ.న.ల. 2. దురోరధనుండు -జొ.వ. లి. పోయి-క. 



119. 

122. 

128. 

124. 
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. ఉక్కున మూండులోకములు నొక్కటం 1 కన జయని. బోర మీ 

రొక్కం డొకండ *గెల్బటకు నోపుదు ర్మళమవృ త్తి "నిట్టి మీ 

ముక్కున నూర్చు గల్ల మనమోవార *మీదురవస్థం బొందునే 

యక్కట "మున్న పాండవుల శకల్లంగ నొల్లమి సెప్ప రై తినే. 

. అని పలికి గాంగేయుం గనుంగొని, 

. ేనాండె చెప్పం గన్ననాకు రాధేయున, కెట్లు నూడం *బోలె నట్లు వోలె 

బడినీపాటు6 బడుదు మడియాన నీచేత, భంగపడితి మింక6 *బల.కు లేల. 

. అనిన విని కేచిలునవ్వు కీనవ్వుచు మీతం డి నీకొడుకును [బియథాషణం 

బులం కి ద్రేర్చి యి ట్లనియె, 

. ఎపురుహూతినహిత మగుని,ర్ణరోబలమున కైన గెలువ శక్యమె సమర 

స్థిరు లగు పాండీతనూజుల, నరనాయక' నీకు ని ట్లనం దగ వగునే. 

. వృద్దులు గతాయువులు దుర్చుద్దులు నగువారిచేత( బోదురె ళ స్తా 

స్రోద్దతియు బహుగర్వ"స,మృద్దియుం గలపాండునుతు లమి తధ్వంసీ, 

119. 

121. 

122. 

128. 

124. 

1. చాకినయేని - సెక్కు (పతులు; చాఃన మైన = గ; చా'ళరేని - ల. 2. బోరు 

మీర ఐ.మ.వ. లి. రెకౌొ)కరుండు = ఐఏ. వ రొక్కాకరుండ - జు రొక్కు 

రొకండ - ఉ. గ. ట. బ. 4. గెల్పులకు -ఐ.ను.వ. రీ. నిట్లు = ఆ. ఓ. లి. 

జ. న. మ; నటి _- ఇ. ట. డ. త. వ. 6. మిదుకవన _- ఒ.వ. 7.=మున్నే జా 
తు ద “ద 

హా; = "సరకు పతులు. శ - ఎ. గ. లు. వ. ది. రు. హా; మున్ను క్క (పతులు 8 లమి యొ ఎ. గ. ట. ప.-బ 

ఇల్ల వా నన్ ఆర . చ 1. నాడ చెప్ప గన్న-ఓ.త.ల. 2. బోరి - పెక్కు పతులు; చేసె. చ. కి. పాట్లు- 

ఉ. ఎ. చ.న.ప్య పాట్ల - ఆ. జె. జ. శ, వ దోడు _-వ. 4. భయము - ఎ. 

1. చిరినవ్వు - అ. ౨. నవ్వి నీతండి - ఐ. యు. వ; నవ్వుచు నీ తండి - ఆ. 

లి. చేల్చి - ఎ. ట; దీర్చుచు = బె... 

1. వురుహూతు నహితు లగు - ఉ. ౨. నసహితముగ _ ఊ. ట. న. ల. లి. వరులకు 

నెన -౪ఇ. ద; బలముల నైన -చ్శర్వు. డ. 4. కుమారుల _ ఓ. 5. నీ కిట్టు 

లనన్ _వ; నీకు నట్టు అనం - వ. వ; నీకు ని ట్రనంగా దగునే = వ. 

el 
l. సమృద్దులు - వ. 



గ శ్రీ మదాం ధ్ర మహాభారతము 

125. క. "ఐనను నోపినభంగిని, భూనాయక పాండురాజీవు తసముద్య 

కిశ్సేనల శగూల్చెదం గనుంగొను,మీ నీవును కీబంధులును సమీపన్టుల ౩ . 

126. వ. అని పలికి సంరంభంబున విజృంభించిన ధా _ర్తరాష్ట్రులు ముదితే*ేమానసు 

ల శంఖంబులు 2కూరింప 'భేరిమృదంగా దీతూర్యన్వనంబులు సెలంగుట . 

127. క. విని పాండునందనులు శం,ఖనినాదము లుల్లనిల్లంగా బహుతూర్య 

..... 2ధ్వను కలడరంగం దిర మై తమ, మొన నిరతముగా నొనర్చి ముదము 
దలిర్చన్ . 

126, వ, “నడచి రనిన విని సంజయునకు ధృతరాష్థ్రుం డి ట్లనియె. 

129. క, దుర్యోధనుమాటకు భుజ, వీర్యోద్దతి ఖీష్కు6 జేచి వికమలీలా 

*ధుర్యతం గడంగిన. గయ్యం, ఇార్య _స్పవనీయ మెట్టు లయ్యెం 'ఇెపుమా, 

180. వ. అనిన విని సంజయుం డతని కి ట్లనియె నప్పుడు |(పభాకరుండు నభో 

మధ్యంబునకు వచ్చి *వెలుంగోచున్న నతనితోడిపురుడునం చేజోమహిమ 

125. 1. (యే పనును _ ఈ.ఉ. గ.ద. 2. పృుతులమాద్య - అ. ఈ. ఊ. జొ. ఎ; 
పుత్రుల సముద్య - ల. 8. తనం గూగ్చెద - ఎ. ఖ.ర్వు. డ. 4. నోర్చెద-గ. ద. 

5. నంధువులు సమీప _- ట. వ, 

126. 1. మూర్తు లై _ "పెక్కు (పతులు. 2. పూరించిన _ పెక్కు (వతులు,. లి, తూర్యం 

జులు సలంగుటయును _ పక్కు (పతులు, 

127, 1. విను ఆ.వాకని ల. ది. స్వనము లడర దిర మె_ ఈ. ఘ. . లి. లడరం 

దిర మె - పెక్కు (పతులు. 4. మొనం దిరముగా - ఆ. ఓ. జౌ. జ. 

128 1. నడచె నన _ గ. యు. 

129. 1. ధుర్యగతి నడవ ౬ త; ధుర్యగతి గడగు _ జ. 

180. 1. మెలంగు ఏట. బి. చున్నంత = ఊ; చుండ = ఒ ట. 



(12) 

181. "చ. 

182, వ, 

1లిల. క, 

184. క, 
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దలకొన్న తెబంగునం దన మెటుంగు 3 వాలమ్ము లనీకిరణమ్ముులు వర 
గించుచు6. |బ తాపదీపితుం డగు దేవ వతుండు క్దెవేం డీమతుం చాంకిన. 

కడంగి సుయోధన పభృతికౌరవవీకులు భీష్ము!తోన 2 బ్ర 
ట్టడరిన ఖీమమ. ఖ్యు లగు శినక్కడి యోధులు నొక్కయుమ్మడి౯ా 
వడి. దలపడ్డ నై న్యము లవారణ రెండును నేచి తోచి య 
ప్పుడు రభనంబున౯ బజెరసి పోం వియచ్చర కోటి మెచ్చంగన్, 

అటియెడ, 
౬ 

వహుంకారములు నదల్బులు, lజంకెలు కర్ట్ ప్రారణములును నంమతులును వీ 

రాంకో కులు నిస్నాణీజ, థాంకృతులును గలసి యుద్యటంబుగ. 5 బెటిగన్. 

తునిసినే*ేజాహోమ _న్తక్కృతనుచరణంబులు ను కాణితర వారిగా 
ధనువులు6 గిరీటక0కణ, కనదంగదములును దజచుగా ధరం దొరంగిన్. 

185. తే. సగము "నచ్చిన యొడళులు జలచరములు, ర_క్ర్షపూరంబు దోయంబు 
| (పచుర మాంన 

'వటలిపంకింబుగా౭ గ౯బవునదీ (ప,వావాములు 2వాణ నంగరావని నృపాల. 

184. 

185. 

ఏ. వాలంబులను _ ఊ. వ. ఓ. కిరణంబులు = “క్కు (పతులు. 5, నరుం చొాకివ= 

ఆ. న,వ.ళ.వ. 6. పు[తుం = ఖ; నూనుం ఎ ఘః; నందనుం త. 

1. తోడ - పెక్కు వతులు. ౨. బెట్ట - ఏ. ఒ. బెంరు. డం ద, ల. శీ. నక్కురు 
వీరులు _ ఉ. ఎ. చ; నక్కడి వీరులు = ఇ. ఖ. రు. డ. ర.వ. 4. |తోచె న-ఆ. జ. 

1. యుంకెలు _ పెక్కు (పతులు. 2. దిఃక (క్క) రణంబులు - “పెక్కు (వతులు. 
ల. ధణం ౬ చెక్కు |[పతులు; ధణాం - బ; ధనుష్ ఠంక్ళతులు - రు. 1. గడచి - 

చెక్కు. (పతులు; గడచి యుల్భణంబుగ - ఈ. ఘ; గడచి థీషణయుగ = క. ఖ. 

ట. వ; గడు విభీషణంబుగ - రు. డ. క్. జెలగన్ _ పెక్కు [పతులు; నడరశెన్ _ 

ఉ. ఎ. జొ. చ. 

1. మన్తకభావా ౬ వెక్కు (పతులు, 8. దళిశాసి _ ఎ. జౌ, చ; తతిహేతి - ఒ. 

ఖ. రు. ట. డ. 

l. [వచ్చిన చ. వి, బుట్టి = వెక్కు (పతులు; పుట్టి = ఉ. ఏ ఒ. ఓ. ఓ. వ. ప 

మ.ళ.మష; వుట్టి = క. జ, టె. వ, 
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లీ 

186. క. అఅవజ లైన రథంబులు, నెజి దప్పంగం బడినయళ్వనికరంబులు బెం 

187. వ, 

దజచుగం గూలిన "కరులు, న్లిిగొనియె౯ సమరమేదినీకల మెల్లన్, 

ఇహిధంబున విషమం బగురణభూభాగంబునం జరియింపం జతుగులు గాక 

రథిక!జను లంకంత గుంపులూగట్టిరి గాం గేయుండు (పతి యోధులం 

బేరువేరం బిబుచుచు నుక్కుమిగిలి శీదిక్కు లమ్ములం బిక్కటిల్లం జేయుచు 

నెక్కడ జాచినం దాన మై మెటుంగు మెజసినీతెజంగునం గొజివి 

దిప్పినయొవ్పున నిం|దజాలంబు నూపినీచందంబునం దనరథంబు శీనెఅయ 

భక్తి శ ర్యంబులు నెజయ నెవ్వరికి నిలువరింప రాక యెదిరినిరూపంబులం 

బిక్కింటి నొక్క బాణంబునం బిక్కు ఖబాణంబుల శిప్రా గ్రాంటిం గూల్చీ క్ర 

9సలుపుచు '“నణీమిపయిం బడినవీరులం గి లెడలినజం| తం!*బులుంబో తె 

నేలం గూల నేయుచు దృఢత్వలత్య శుద్ది లాఘవంబులకు వియచ్చరులు 
పిచ్చలింప న నేక పకారంబు లగు కూరశరంబుల( జతురంగంబులుం దుని 

యలుం బజీయలుం దుమురులుం గుదులు నె బడలువడం *ేజీేయుచుం 

గార్చిచ్చు పోదివినపోలిక మాయ గావించిన "మౌడ్కి మం తించి పడవై చిన 

పగిడిం గసిమసంగి 15 కౌంచజేయ'నేనం గనుపుకొట్టుచు. [బళయ కాలతాండవ 

16 పవ ర్తి మొన ఫాలలో చనులీల పి నాజిరంగంబునం బరా[క మీన్ఫత్యంబు 

'నేయువమన్నం బాంచాలయాదవాది యోధులు ేివెజంగుంపడి చూచు 

చుండ6 బాండవులునుం "జేయునది లేక చేష్టలు దక్కినం దదీయనై న్యంబులు 

186, 

187. 

1. కరులును గిరి _ "పెక్కు (పతులు. 2. గొనియెను _ చెక్కు. (పతులు. 

1. జనంబు లంతంత = వెక్కు (వత్తులు. బి, గట్టయున్న = ఉ. ఎ. బె. చ; గట్టి 

యుండ - ఘ గట్ట గాంగేయుండు - వ. ఒ. ఓ. రు. ట. డ.న.బ.వ. శి. దిక్టులు 

లిక్కటిల్ల = అ. ఉ. ఎ. ఏ. ఐ.ఘ.మ.వ. 4. చందంబు జొ. రు. డ. ధీ. తెరం 

గున _ పెక్కు (పతులు; బాడ్ఫున క; విధంబున=ఓ. ఖ. గ.ట. జ. ద. 6. మరయ 

ఈ. ఉ. చ.ట. 7. రూపులం _ వెక్కు (పతులు. 5. నొక్కటిం - చెక్కు 

(పతులు. ౪. నల్బు _ ఊ. ఏ. వ. మ. 10. దరిమి - ఈ. ఉ. 11. గీ లెడవీన- 

ఐక్కు_ (పతులు; "గేలణపిన - వ. 12. బుల = చెక్కు. (పతులు. 15, శుద్ది చిత 

త లాఘవంబులు- వెక్కు (వతులు; శుద్ది చి తలాఘవంబు -ఐ.మ.వ. 14. నడ 

చుచుం - చెక్కు (పతులు. 15. కౌంతేయుల _ ఇ. శ. 16. మూర్తి - ఆ, వ; 
[పచండవ ర్తి = వ, 17. నాధీల _ ఐ.మ.వ. 18. కృత్యంబు - ఐ. వ. 

19. వెగడు - ఉ. జా, శ. డ. 20. పడుచున్న - జి. 



భలీష్మపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 91 

రూపణి భయ ఖాంతంబు లై లై_ దీనదళకు వచ్చె నప్పుడు శౌరి యుగ్యంబుల 

పగ్గంబు] ల బట్ట బప్పార్థునిత్రో ని ట్రనియె. 

188. చ. కృపగురుఖీష్మయు క్రముగ గెల్లు సుయోధనుోసేన నంచు నీ 

~ 

189. క. 

140. చ. 

141. తే. 

వపరిమిళో [గళ క్రి మెజయం దణి గోరుచు నుండు దెప్పుడుం 

గుపితీయుగాంతరు[ దీగతి గోలుమనంగిన వాండు ఖీష్ము. ణే 

చి పటుభుజాబలంబు *విలసిల్ల(గ మార్కొన కున్కి 5యొవ్పునే. 

. య, అ = . ఎన అద్దనుయు ర్రీక్క్ ప (సేరితుం డ్రా భీముని వెల గబియటు. == 

సం 6.505. 40 

అనిన విని యర్జునుం డి, ట్లను కనీ విం తనంగ నేల యాతనిమీ(దజా 

మనరథము( బటిపు *మిప్పుడ, మనిసితబాణముల కనతని సొం వడంగింతున్. 

అనుటయు కేనట్ల కాక యని యచ్యుతు( డుగ్ధతిం చేరు వోవ ని 

చ్చిన గని పొంగి యారథికసింహు. డిదంచితసింవానాదు' డై 

నినిచె. దురంగకి దేవాముల నీరజనాభుని మేన జాండునం 

దను నొడలం [బిదీ_ప్పఘున దారుణమార్గణ కషృంజముల్ వడిన్. 

నదునొవ్వున కల కక ఖై ర్యవ్యతత్తి నయ్యు చేం|దుండు నొచ్చిన 

పాయచయంబి. 

దడవి కేతేర్చి యుద్మ్యగత. దణుముటయును, గుణరవం బుల్ల సిల్ల 

ఫల్లును (డు గడంగి, 

188. 

189. 

140. 

141. 

21. లువటి _న. బ.మ.వ; లువటి _ల. 29. పారున కి అ. ఏ. చ. 
“ల రు థి 

1. నాజి _- ఎ.క.న.వ. £. యుగాంత్య - వెక్కు (ప్రతులు. లి. (క్రియ - 
చెక్కు. (పతులు. శ. వికనిల్లగ - ఐ. ద. ర్. పాడియే - ఉ. జ; యుకృమే-ల. 

1. నీవును వగవ నేల _ గ. ద. 2. మిప్పుడు - సెక్కు (పతులు. లీ. మదము - 
"పెక్కు .[పతులు; ముదము - వ. 

1. భీమ్మ -కేరుబెస కచ్యుతు డు - గ; ఖీమ్మశేరుదెన. కర్టును డెంతయు = దగా 
2. భీకర -వ. శి. మాంగముల - ఎ. జొ.చ్మజ. కీ. పుంఖముల్ = న, వ. శ, 

1. దర (6) మి _ చెక్కు. [వతులు. 2. తేర్చి - చెక్కు. (పతులు, 
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142. క. భల్లం బొకటం విళామహు, విల్లు దునుమ *వేజొకండు వెళ నెత్తిన న 
జీన్విల్లును *మనిమినలాఘవ, ముల్లంబునం *బొగడి యేసె నొండొకవింటన్. 

148. శే. ఇట్లు గాంగేయు.( జేయున నేకవిళిఖ,]వితత్తి యము రారిరథ చి తగతుల దప్పి 

వోవ6 జేయంగ నత డంతం బోక నొంచె, నరుని నారాయణుని 

కీలు నారనముల, 

144. క్ట, నొచ్చియు భీష్మునివై వృీవ్వచ్చుండు బెడిదముగం గురినె వాలమ్ము లతం 
డచ్చెరువుతోడ వెనం గా,ర్చిచ్చు గవిసినట్లు పొదివె శిశవిశిఖములన్. 

145. వ. అంత నపరావాం బయ్యె నటియెడ. 
ae రు 

146. క. "వారి చాను నొచ్చి *నొచ్చిన, నరునితెజం శెటింగి ఖీష్మునకు నించుకయుం 
గరలాఘవ *మెడలమియుం, దిర మె పంకించి తనమదిం *ీదలపోయున్, 

147. ఉ. పాండవనై న్యముల్ ]ేగలంగి 2పాఇెడు సిగఆి వీరిలోన నొ 
క్కండును భీష్ము శీమార్కొని మగంటిమి *నూపంగ లేండ యిం దపు 
(త్రుండును జాల 5నొ వ్వడు కతూంగెడు నిట్టిద "యెన నేండ ఠీ 
ర్పం డె యితండు కౌరవన్ఫృపాలునమ_స్తమనోరథంబులున్. 

148, 

ల 

1. వేర (అ) యొకటి _ పెక్కు. (పతులు. 2. వ్విల్లు దునుమ గర ౬ ఎ. శీ. దును 
మగ-_వ. 4 మెచ్చియేసె_యు. డ. 

1. వితతి ననురారి _ పెక్కు (పతులు. బీ. నాతడు పోక _ బ; నతడుతా వ, 
ల, బెక్కు _ జ, 

1. సమయంబున _న, 

1. వారి చా నొచ్చియు-౩. వ, గ 

1. విరిగి. ఉ. ఎ. శా. త. య. 

ఓ గలి, మార్కొన _- శ. న, ప; మారను వ, 4 చూపగ _ ఎ. జొ. డ. ద; 
జూపగ . అ. వ. ర్, నొవ్పడిరి = ప. జ. మ. ల; నోవడరి న, 6. తూలెడు - 
జ తూలెడి = వ; తూగడి. వ. 7. యేని. ఇ ఏ 8. తీర్పండ - ఇ, వ. 



145." క. 

149, వ, 

150. క. 
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యాదవ కేకయపాం చా,లాదుేలు వాటుటలు కనూచి యస మెక్కి జయో 

న్మాదంబునం గురువై న్యము, లేదిక్కు+నం. చామ యగుచు నే _డ్రెజం 
బొదివెన్. 

ఇప్పు డే నూరకున్నం బోవ దీ బేవవతుం జంపి ధర్మతనయు గెలిపింప 
వలయు నని యిట్లు దలపోయునెడ మణీయు మంచాకినీనందనుండు బెట్టి 

దమ్ము లగునారసమ్ములు గురియం 'దేంకువ సెడి [కీడి యున్నం గని కృవ 

కృత వర్శాళ్వ శ్రామలును భూరి శవ నెంధవ వికర్ణులును నొక్క మొగం 

జై_ రథమ్ముల మొ_త్తమ్ములతోడం గడంగి వచ్చి కవ్వుడిపయిం బడి 

'రాసనమయంబున సాత్యకి సామజఘటలతో మరవడించి యిరుగెలంకుల 

యోధుల నాలోకించి. 

మటతురె ేయాకినమాటలు, *పిలుసనిపో దగునె మీకు బెదరక యెదురై 
తటుముండు కిఫీష్మని గీష్ముని, నెబు(గరె ము న్నేను గలుగ నేలా 

* వెజివన్ . 

. అనుచు నేచి మెదిరిన బలంబుల నిలు నిలు మని యదల్బుచు నర్జును "చేవకిం 

దలకడచి వచ్చునతనికి దనుజాంతకుం డి ట్లనియె. 

152. క. తింగినపందల నేటికి, 'బురికొల్పుంగ నున్న వారు వోదురు వాం "కే: 

గురుపతి జయంబు గొని కేయి,ద్ధవ *యే=ం జూడ నేర్చెదనె విను నన్నున్. 

158. శా. గంగానందను. గూల్చి ;దోణువని నకం జేసి కౌరవ్య 2కి 
3 క 
రాంగమ్ముల్ నులుమాడి త|త్సబలనై న్యం జెల్ల మాయించి యి. 

148. . ము పాజుటలు = పెక్కు | పతులు; ల పారుటలు _ ఈ. బ. న. 2 చూచి = ఊ. 

ఓ. ఓ. త. వ. ౨. నుచార = కొన్ని | పతులు. 

150. 1. యాడెడి మ.వ. 2, విఅుననీ _ చెక్కు [పతులు; విదవనె ఎ ల. నె గురు 

ఖఫీప్మూదుల - జొ. చ; గంగాతనయుని _ ఒ; వెరువక ఫీష్సుని _ ఐ. వ 

సే, విరుగన్ వ 

152. 1. బురిక్రొలుపగ - "పెక్కు పతులు. -2, గాకే కురు = రు. బల స యోూధరా 

"పెక్కు (పతులు. త్త యేలగ = ఇ. మ. న. ల; సేలగ న, 
శ 

153. 1. చక్కం = సెక్కు. (పతులు, ఏ, యోధాంగంబుల్ _- ల. ౪. రాంగంబుల్ = 

"పెక్కు (పతులు. 
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తుం గౌంతేయుల *కిమృ్మహీవలయము౯ దుర్షాంత చంచద్భుజా 
సంగీీన్ఫూర్దితచ క్ర విక్రమకళాసం కీడనోన్మాది నై_. 

_ ని (శీళ్చత్లు/ండు బంటు ధరింబి భీవమ్యునిజీంది వణువట. :- 

సం. 65584 ౧ 

154. వ. అని పలికి సుదర్శనంబుం దలంచినం దత్త ణంబ యది నన్నిహితం బగుటయుం 

బద్భ్మనాభుండు సునాభం బగునాచ [క ౦బు గ కొని దవీణకరంబున నమర్శి 

పేర్చి యుగ్యంబులసగ్గంబులు *నాగల ముడిచి యరదంబు డిగ్గ నుజికి. 

155. తె. అవని గంపింప *లలితపీతాంబరంబు, చెజుంగు దూల. జ; కాంళులు 

వీదు౭ి(గలింప 

సింహొనాదంబు  కోధరంజిత భ యంక', రా ననంబున( 'జెలంగంగ 

8నడర్రుం బెలుచ. 

156. శా. అంహోమడగను. డాజనారను(డు మాద్యద్భిష్మకుంఖీం దువె 
టి రు ఆ ర 

సింహోల్లాసవిలాసి యె 'కవియు నుత్సేకంబు నాటోపము౯ా 
రంహస్ఫూ ర్రియు దీ ప్తోమూ ర్హియును సంరంభంబు. జూడళా జగ 
త్సంహోరోన్ముఖు( డై నరుదుగతి రౌొ|ద|పక్రియం బొల్ఫినన్ . 

167. చ. పులి “భొడగన్న లేళ్లగమివోలె నుయోధనూోనగనై నికుల్ 
ర్ర్ 6 Te ఆక దల౦కి *కలంగి 'నివ్వెఅంగు “థక్కినం చేష్టలు దక్కి చితరూ 

కీ, కున్మహీ = ఊ. ఎ. న, ప. బ. మచ; కీమహీ ల. రీ. న్ఫూరిగ జ్ లు 

బి; న్ఫూర్తిత అ ల, 

154, 1. సీడిచి యరదంబు = ఊ. ట. 

155. l. లీల -వ. వి. దొంగిలింవ = ఈ. కి. నడరె = చెక్కు (పతులు; నతడు నడచెళ. 

156, 1. కవియ ల. €. మూరి యగు ఆ. ఓ. న.వ. 

167. 1. గనుగొన్న - చెక్కు (పతులు; పొడగన్న - బ. వ. 2. లేళులును బోలి _ ౪౫ 
లేడులును బోలె _ యు. వ; లేళ్ల గమిబోలి = జ. వ. లి. బోలె ల. 4. చేన - 

ఆ. ఐ. ఓ మ. వ. ళ; నుగ -చవ. ర్. తలంగి = ఊ; (గ్రక(ణం)డంగి = మ. 

6, ని మెరయు చాల్మియు _ఇ. మన. 7. దన్మిన వా, వీ; దన్నిన = న. బ; 

దక్కొని = ర్, 
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పేల కియ నుండి రక్కురువిభుండును మాతు దలంప +ీలేనికొం 

దలమున( బొందుడెందమున( చానును రూవణి యుండె వెల్ల నై. 

158. ఉ. అప్పుడు భీష్మ డఉంతయు( 1 బియంబున ని ట్రను సం్యభమంబు లే 

కప్పర మేళుతో* నిటు కృళార్ధునిం * జేయుదె నీవు వచ్చి న 

న్నిష్పుడు నీకు. బోలినటు లెల్లను జేయుదు గాని *వేగ ర 

మొప్పడె నాకు నిట్టి తెబిం గుజ్జులపుల్ల సరోజలో చనా, 

169. వ. అను నట్టియెడ నర్జుకుండు రయంబున రథంబు డిగ్గనుటికి పిచి పురుషో 

_త్తము పిణిందిదెనం (గుచ్చి పట్టిక నతండు దీర్చబాహు౦ డగునతని నాయ 

తశాఖం *బగువిపులోశాఖిం గొనిపోవు మవోావాతంబునుం బోలె గొనిపోవ 

నాతండు పదియడుగులకొలంది నిలోతలంబు చిక్కం [దొక్కి  యీడిగిలం 

బది నిలువం బట్టి యి ట్లనియె. 

160. ఉ. కోపము సంవారింపు యదుకుంజర పొండవకోటి "కెల్చనుం 

1దేవవు *గావె నీ విటు లధిరతం కబూననికి దప్పినం [బతి 

జ్ఞుపరు( డైన ధర్మనుతుశార్యము *ధై ర్యము 5 బాహువీర్యమున్ 
కీరూపజిపోక కాదె యనురూవమె నీ కిది లోకనాయ కా. 

161. చ. ఇటు దగునయ్య కృవ్ల ేళమియింపుము సాత్యకి. 2ఎంపినాండ విం 

కట చనితేని నీదగుసవోయశ? "గౌరవనేవ రూపు మా 

8. నీని _ వ. 

158. 1. రయంబున ౬ ఇ. బ. ల. ౨9౨. తోడుత - ల. ౨. "జేయుము - "పెక్కు [వతులు. 

ఉ. వేగిరం బొప్పటె -ఐ; వే గరం బొప్పడె - న. వ; వేగిరమ్మొప్పటె - బ. మ. 

159. 1. అనియె నట్టి _ "పెక్కు (పతులు. 2. బైన - వెక్కు (పతులు. వ. శాఖిలీల _ శ, 

4. శలంబున నిలువం (దొక్క్ = ఓ. రు. న. వ. 

160. 1. దీపము మ. ౨. గాదె-న.మ. ఏ. బూనిక _ న. ల.వ. ఓ. ధర్మము - ఊం 

ర్. నృస్త్ర - ఉ. ఎ. క. చ. 5. రూపెడలేకపోచె _ ఊ. న.వ. ళ; రూవడలేక 

పోదె_- న. 

161. 1. శమియింపుము -ల. ౨. బంపినాడ -వ. శి. యొపు - పెక్కు (వతులు, 

ద్వ బట్టి లే - కొ. ఘ. జ. రు. న. వ. శి 
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162, వ, 

163. క, 

164. వ, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
నూ 

అనిన సవ్యసాచిసమయని ష్టకు శౌరి సంతోషించి రోవం బుడిపికొని యతని 

కిం (బియంబుగా మగిడి 'నౌగల చెకి వచ్చి దిక్కులు పీక క్కటిల్ల బాంచ 

జన్యంబు పూరింప నాధనంజయుండును 2దేవద త్తం బొత్తి గాండీవగుణ 

చండని స్వనం బొండొండ నిగిడించుటయుం గౌరవబలంబులు భీరీమృదం 

గాదితూర్య నాదంబులు సెలంగ మార్కొని శకడంగిన. 

అగ్గలిక కేదూది దరికొను, నగ్గితెణం గమర నప్పు డర్జును(డు కెళడుకా " 

డగ్గణి మెజటుంగుటమ్ముల, [మగ్గించె వియచ్చరోత్కరం బగ్గింపన్ . 

1ఆసేనకుం దలకడచి భీవ్మ భూరి శవళ్ళళ్యదుర్యోధను లడరి యర్జును వై 

క క్రి గదాస ప్పనారాచతోమరంబులు [ప్రయోగించిన నతండు శక్తియు 

గదయును దోమరంబును నొక్కొక్కభల్లంబునను నేడునారాచంబు 'లేడిం 

టను దునిమి “పేళ్ళి యుం| చ్యాస్త్రబు (పయోగించిన నది నానా పకార 

(కూరళరక లాపరూవంబునం గటిసి కారవనసై_న్యంబు నొప్పింప మణీయును. 

చాను మంచాకినీనందను నిశిశనారాచజాలంబునం బొదివి భూరి శ్రవసుని 

చాపంబు (దుంచి తొమ్మిదివాలమ్ములు ళల్యు మేనం గిలించి కురుపతి 

వవతంబు వెడందవాతియము్నున చేడించె నప్పుడు పాంచాలపతివిరాట| పముఖు 

లగుజోదులు గోలుతల సేసిరి మనబలంబులు గాండీవగుణని షర నినదంబు 

నం చేడ్చడి యొల్లంబోయి వెల్ల నయి యుండ భీ వదీయసుతులు శార్యో 

(ద్రేక ౦బున _ నాకేశనందనునరదంబు. _ బొదివి రట్టిసంకులసమరంబున 

మ హేందవాణంబుచేత మనదిక్కున, 

165. ఆ. కెడనె *ేపాయము లొడ్డ గెడ వయ్యు 2౮ భములు, చా పకట్లు వడియె 

సామజములు' 

164, 

~165. 

1. యరదంబు వైకి-ఏ. 2. దేవదత్తంబు పూరించి - ఇ. ౨. క(డం)ణం గె-ఐ: 

క(డం)ిణంగిన = డు, 

1. నడవి = ఊ. క, వ; సుడుము = ఎ, బె. ట. త. ర; నుడులు=వ; నురుము = ఈ. 

వ; నడరి = య. 2 వడిం అ 

1. ఆదెనకుం = ఆ, 

1. రథము _ఐ. బఐ. మ.వ.,. 2. పహొాయము _ మ. కి. సామజములు వడియ 

చాపక ట్టు _ ద్. 
గ 



(19) ఖీష్మపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 97 

చదిసె( *గాలుబలము క5చామరచ్చ్భ త్త, కేతువులు నాయధములుం 

దునియ లయ్యు. 

166. వ. అప్పు డర్జునుండు శకేశకలాపంబు "౫ వాలంబును |బేవుల|పోవులు ఛేనపుం 

జంబులును మేదోమాంసమ స్తివ్యు పటలంబు సంకంబును నగుర_క్తనది ప 

వాహాంబు భవదీయసేనామధ్యంబునం బటపి బేతాళ [కో వ్యాదిభూతంబుల 

నోలలార్చె నతండు చేవద_త్రంబును చామోదరుండు పాంచజన్యంబును 

బూరించి సింహానాదంబులు సేసీ రంత నరుణగభ స్తీ య_స్హగిరిమ స్తకాంత 

రితుం డయ నాసంధ్యాసమయంబున నిజనై న్యంబునొవ్వునుం గవ్వడి 

దివ్య బాణజాలంబుల దుర్నివారత్వంబును విచారించి భీష్మ దోణజాహ్లిక 

దురోధనులు బలంబుల6 దివియం *బంచి మరలి *కరరిపికలు వెలుంగ విడి 

దలకు వచ్చిరి బాూండవులును గృహ్హసహితంబుగా నుబ్బునం జొంగుచు వంది 

జనకీ ర్తనంబులు సెలంగ మగిడి కివిరంబునకుం జని రమ్మూ(డవనా(టి 

రాతి గురుపతివీటిజనంబులు గిరీటివరా|క్రమప| కారంబులం దమడెన నా 

నాదేశంబులచతురంగంబులు వొలిసినవెల్లును నంతంతం *గుములుగట్టి. ! 

*చ్రెప్పికొనుచుండ. 

వాటి భీవ్యుని చతురొదివన యదమయము 7= 
థి ధి 

సం 6_b6_1, 

167. క. వేగుటయు నత్వరంబుగ, నాగాంగేయుండు మించి యనికి 'నడచినకా 

సాగరితరంగములగతి, వేగమ తరతరమ మొనలు వెడల( *దొడంగన్. 

1686. క. 'అతిరయమున గురు(డు భవ,త్సుతుండును * వాహ్హైికుండు నెయిది తోడోబలసం 

3త్రత్రి గూడికొనంగం బటుబ్భం,హిత హేషా సమిరవము లెసగెం దబ చై. 

4. గాల్బలంబు - ఇ. 5. సారధి - ఆ. 

166. 1. మించి - ఇ. ఏ. చ. జ. 2. చేదివియలు ఇ. లి. గుమురులు _- పెక్కు 

(పతులు. 4 చెప్పుకొనుచుండిరి జూ ఎక్కు (పతులు. 

167. 1. ఎడలినన్ -యు. డ. త. ౨. భంగంబుల -న.వ. శి. దొణంగన్ = పెక్కు. 

(పతులు. 

168. 1. అలిశయమున న. 2. జాహ్లికవరుడును ద్శోడో _క. లి. తతి మారుకొనగ. 

ఎ తతి గూడుకొనగ - ఐ. ఓ. ఖ. బ. మ. శ. 
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169. క. కారుకొని మేఘమాలా, కారంబున6 జాల నొచ్చెం గారవనె_ న్యం 

“లారూఢవీరరసవి,స్సాభం బై యంత దోచె బాండవీబలమున్. 

170. క. కురుసేనం జూచి యప్పుడు, నరనారాయణులు దమమొనకు మిగిలి నము 

ద్దురోలీల సూర్యచం ద,స్ఫురణము లొక్కెడన మెటియుపోలిక నమరన్. 
ణ్ 

171. క. వెలింగిరి బలములు *దూర్యం,బులు నార్పులుం తెలంగ “రెండు బురికొని 

చతుర 

ిగలనద్గతు లొప్పంగ వడి', దలవడియెం గై దువులు నదరు లెగయంగకా. 

172. వ. ఇట్లు దాంకి తోమర పాస, పముఖంబులం డొల్లవై చుచు. గుంతకురికా 

దులం గూలం బొడుచుచుం గర వాలపర శ్వథ[ పభృతులం దునియ వేయుచు 

గచామ. సలముద్గరంబుల. జదియ  మాందుచు నఖర| పాసంబులం బగుల 

* వచ్చుచు. 

178. క. పురికొనుచుం చెరలుచు నో,వారిసావారి నొక్కచోట శనలవడు నొకచో 
విరియు వొక చోట *దిరుగుం, దికుగక యుకచోట శిండుదెజంగులు 

నొచ్చున్, 

174. క. పలుచోటుల( బలుభంగులం, బలుమొన లిమ్మాడ్కి. బోరం బార్జునివె న 

గ్గలిక కడెం దాటిసిడము, *తలతల నుని మెజయం గురుపితామవాుం 

డధిషా. 

169. 1. బారూఢి _- ల. 2. బలముల్ - "పెక్కు (పతులు. 

170. 1. రీలారవి = బ. 

171. కే తూర్యంబులు = ఈ, ఊ. న. & గల నవరణ లొవ్పంగా దలవడి - ఎ. గల నవ 
రణ లొప్పగ వడి = చ; లలిత తతు - ట. 

172, 1. వెచుచు_ఐ. మవ; వేయుచు - ఘ; [వేయుచు -ట. డ. 

178. 1. నడరుచు - ఉ. ఎ. చ; నగపడు - ఆ. 9. దొలగువ్ - ఇ. మ; దొలగుం _ ౪; 
చెరలున్ _ ఈ; దోలు చు ఏ. 

174. 1. గవినె- ఈ. ౨. తళతళ - చెక్కు (పతులు. 8. వెలుగంగ వడి, వీతా _ 

“ఎక్కు. (పతులు. 



t75, 

178. 

179. 

180, 

181, 

182, 
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'పతియును (తోణుండు వివిం,శతియుం గృవసోమద త్తశల్యులు గంగా 
సుతుేతోడం గడంగి రర్జున,సుతుం డయ్యేడ్వురను 'చాం౩ సురలు నుతింపన్. 

* వారలశరనిచయమ. దు,ర్వారవిశిఖీపం క్రిం దునిమి వాసవ పౌ|తుం 
డారూఢ తేజు. డై వెలు, గాలెను వుతీవహ్ని[కియ రణాంగ.*ీ వేదిన్. 

ఖీష్టు. డభిమన్యు. గడచి యాభఖీలబాణ,జాలములు ది వతరముగ 

సవ్యసాచి 

మీద గురియంగ వాత డమేయభ ర్లి,తతుల నన్నింటిం దునుమాడెం 

దరతరంబ. 

ఇట్లు దొడంగి యుద్భట। పకారంబున. బెల్లు నెల్లు భీమ్మార్జునులకయ్యం 

బయ్యిరువాంగును గొండొక సేపు నివ్వెఅపడి చూచుచుండె నళ్వశ్రామ 

భూరి శవళ్ళల్యపు[తచితసేనులు మ _త్తమాంతగంబులు సింగంబుకొదమం 

బొదువుపోథిక నభిమన్యుం బొదిప్ిన నతండు. 

కని యల్లన నవ్వుచు గురు,తనయుని యుర మేసి శల్యతనయునిసిడముం 

దునిమి వెప నీదుతనయుని, ధనువు నజకి సోమద త్తతనయుని నొంచెన్, 

వారును ముందటి యార్యురు, నీరనమున నొక్కావెట్ల 'యేయంగం బటు దో 

స్సారుం డగుసౌభ దుం డు,దారస్ఫురణమున నద్భుశంబుగం 1ేబో లెన్. 

"వా స్తలామవమున కీనతులబలంబున, శ శౌర్యమహిమ *నధికధై ర్యమునను 
సవ్యసాచితనయు సరి గార యమ్మవో,వీరు లంతవట్టు. గారవేం,ద, 

ఇట్లు వెక్కం[డతోడం బెనంగుపుతుం గనుంగొని యర్జునుం డంట వార్చి 
యడరి యంద కన్నిరూపు లై నొప్పించి చిక్కువజిచె నప్పుడు నీ 

175. 

176. 

180, 

181. 

1. తోన = ఇ. ఉ. వ. ట,. డ. బ. అల. 

(rn దృష్టి -గ.ద;వహ్ని-ట. 2. వహుని-ప. బళ, శీ. భూమిన్ _ ఊ. 
ఓ. క, చ. త. జు. 

1. బొదివెన్ - ఐ. మ. వ; బోొలిశెన్ వ. 
a) 

i. అస్త్ర = పెక్కు [వతులు. ౨. నధిక = చెక్కు [వతులు, ల ఛైర్య అ ఊం 

రు. ట. డ.వ. కశ. నతుల = “"ఐక్కు (పతులు, 



1[| 

188. 

184. 

185. 

186. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
jp 

కొడుకుపంపునం దిగ ర్తులు. గృతవర్మయు. “గేకయులును _ ముస్పదేను 
వేల రథంబులోవారును గవిసి *కిరీటిం గొడుకునుం *బొదివి రట్టియెడ. 

. తటికిం జొచ్చి కడంగి పోరువిజయు౯ దౌదవ్యులం జూచి యే 
_ర్రెలం బాంచాలనుతుండు సత్వరగతిం దే రధైనళా సారథిం 
బజఅపం బంచి ని శాతబాణవటలీ పాతంబునకా వె రులు 

క్క. 'దాంకెం “దమినై న్యముల్ సెల(ంగ శశార్యస్సూ ర్తి రి థో భిల్ల గన్. 

. ఇట్లు ధృష్టద్యుమ్నుండు పురందరనందనునకుం దలకడచి తాం. 

. “శరములు మూంటం గృపుం బది,శరముల మ, దేళు నొంచి శర 2మొక్కట ను 
ద్ధురగతి యగుకృత వరుని, యరదము ఉదురగముల నొకట నవనిం గూల్చెన్, 

. అప్పుడ. *భల్యనందనుండు.. 

182. 

183. 

185. 

186. 

ఓ తోడ - ఇ. ఈ. ఉ. ఎ. ఒక, చ; తోడ రా - వ. 2. కిరీటినిం - పెక్కు. 
(పతులు. లి. దాకి వ. 

1. గాంచి _ వెక్కు |పతులు. 2. ఘన -య,మన-_+ఈ. లి, తూర్యముల్ - 

తయ. శీ, గర్వం బఖర్వుంబుగన్ _ త. ' oC 

1. శరముల = చెక్కు. (పతులు. 2. మొక్కటి - ఇ. ఐ. ఓ. బ. లి. యరదముల 

తురగముల -త. న. ప.బ. మ. 4. దురగంబు నొకట - ఊ. ఏ. ఒ. క, ఖ. చ. 

1. ఈ ఘట్టమున ధృష్టద్యుమ్నుని వై విజృంభించిన వాండును, పార్ష తునిచే సంవా 

రింప' బడిన వాడును శల్యనందను(డా యనునది విచార్యము. 

ఇచ్చట నూలమునం ది టున్న ది “ తత: సాంయమనేఃపుతః వాంచాల్యం 

యుద్ద్గదుర్మదమ్, అవిధ్య తిం శళాబాణె 8 దళభి శ్చాస్యసారధిమ్ "ళం. 6_51—21 

ఈ శ్లోకము చితశాల (పతి (6-61-21). కుంభకోణప్రతి (6-61-21), పి. పీ 

యస్. శాస్త్రి [పతులందును (6-56-21) న యిక్తై యున్నది. 

సాంయమని అనగా - 'శలస్యపు|త్ర8' చితశాల పతి నీలకంకీయ వ్యాఖ్య లా 

మవోభాత నామాను  కమణిక (సోర నన్ ) _ Samyamani ~ Kuru warrior who 

attacked Abhimanyu, Dhristadyumna smashed the head of the son of- 

సొంయమనేః పు[తః అనుదానిని తిక్క సోమయాజి . శ ల్యనందనుండు అను 

నట్టనువదించెను. సాంయమని అనగా ళల్యుం డగునో కాదో? నీలకంఠవ్యాఖ్యయందు 

శలునివుత్రుండని యున్నది. 

ధృన్టద్యుమ్నుండు - సంహరించినది శల్యుని పుతుండు'. అనుటకు ఆకరము 

ఇంకను లభింప లేదు: ' | | 



191. 

192. 

198. 
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*పదిటకా ధృష్టద్యుమ్నుని. బదియమ్ముల నతనినూతు( బటురయమున ను 

న్మదు డై నొప్పించినం 7౦, పొదవినీమో మలంతినవ్వు *నొప్పున నొచ్పెన్. 

ఆప్ఫవతపౌొ తుం 1డుద్దత,కోపానలు ( డగుచు శల్యుకొడుకుధనువు 2నా 

టోపమునం. దునిమి ఫణిరా, జోపమిళా(న్త్రంబు లతని యొడలం. జొనిపెన్. 

కఇన్వీధంబున,. 

. నోనేసి నూతు హాయనం,తానము( జంపుటయు కల్యతనయుండు విరథుం 

డై నిరుపమాన మగు తన,*మానమ వావానము గాంగ మద 2మెలరారన్, 

లల్యానందనుయు ధ్యష్షద్యూమ్మునితో యుద్ధంబు నేనీ చచ్య్రుణు వ్ 

సం: 657.25 

. పలకయు వాలును గొని ఇ,క్కలు గలపెనుందాము కేవగిది. గవిసినం గాంతే 

యులు నూచి వెజంగుపడి రా,బలమును నీబలము. బొగజెం 

బటు శెర్యంబున్ . 

ం ఇట్లు గవిసి. 

. వెరవున ధృష్టద్యుమ్నుని, శరీనికరం బెల్లం బలక జడియుచు గిరణ 

ఎన్సురణాతిఖీషణం ఖై, కరవాలము మెఅయం జ్మితగతులం గవిసెన్. 

187. 

185. 

190. 

191. 

1. పదిటను - ఇ. ఈ. ఐ. జొ. చ.వ. బ.మ.ల. 2. కనుగవ కోవ ము[గత 

నొదువన్ _ ఉ. ఎ. బఒ. చ. ల. లి. వొలుపున _ జౌ. క. ళ. షు పొలుఫున - క. 

జ. న. వ. గమనిక: పొలువున అను పాఠము అంగీకరించినచో అఖండయతి యగును. 

1. డుద్గత - ఆ. ఏ. క.భఘ. చ.న.స్క డద్భుత ఎయు. డ; డుద్గుర - వ; డుద్భట-వ. 

ల. సాటోవ ముగ - ఐ. ఘ. ద.వ. శ. వ 

1. మానము - ఆ. ఊ. ఓ. క. ఛు. జ. ట. డ. న. వ; మానమె - అ. ఈ. ఉ. ఏ 

ఐ. గ.ద. వ 2. మలరారన్ - అ. ఆ. ఖ, యు. డ. న. మ. | 

1. కరణి - యు. డం రితిన్ _ ఊ; గతిని - ట. ర. వ, 

1. నికరంభులను _ ఉ. ఎ. జొ. 2. న్ఫురణ విగిదణ మై మై తన_ఈ. ఏ. క. గ; న్ఫురణ 

విభీష మె యక్క_ర = అ. ఇ. 'ఐ. ఓ. 
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194. తే. 

105. క, 

196. ౫, 

197, వ, 

198. క. 

199. క, 

200. వ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

*కవిసి (వేసిన [గక్కున గద యమర్శి, యా?గి వజ[పవహోరంబు ననుకరింప 

(దుపదనందను: వీడ డిచినం దునియ లయం, బలక "3ండవవాటునట 

బగిల శీరము, 

తల [వయ్య 9 న (బాణం, బులును గృపాణంబు విడిచి భువి. (దెశ్లె నతం 

కిడలుకొంది కురుబలం బా, కులతం బొందంగ. గొండ గూలినభంగిన్, " 

ద శైటంగున నిజప్పుతు6 డీల్లుటయును, (గోధదీ ప్తు పు. డై శల్యుండు 

(దుపదసూతి 

మీ6ద6 కగవిసిన శీనాత( డమేయజబాణ,పం క్తి వరగించె నుజ్జ్వల | పభలు నిగుడ, 

అనిన విని ధృత రాష్ట్రండు నంజయున కి ట్లనియె, 

మానుష మేటికి *దై వా,ధీనము సర్వంబు నస్మదీయస్సాయ 

'లేనలం బాండునృపాలకనూ,నులు *గెల్బెదరు కంటి సూతతనూజా. 

చావును *నోవును మనీయో, ధావలికికా గెలుపునుబ్బు కినావలికిని నీ 

చే వినీయెదం దుది ర్నెట్టులు, (శ్రీవిభవను 6పాండవులకు( జేవడున కదే. 

దుర్యోధను దు ర్రయంబున నేను దుర్వా రలు వినుచు దుఃఖంబు లనుఖ్లే 

వించువా(డ నై_ తిం గౌంకేయులగెలుచునుపాయం బెద్దియుం గన్నవార 

194. 

195. 

196, 

198, 

199. 

200. 

1. కదిసి = చెక్కు ప్రతులు. ౨. డడచిన - పెక్కు (పతులు. 

1. అయిన = ఎ. ఖ; లయ్యె - ఈ + ఏ. ఒ. చ.ల. 2. డలుపొంద గురు = ఆ; డలు. 

వొందగ గురు = ప. శ; డలరన్ దగ గురు=ఓ; డలఘుతర వ|జవాతినా - ఇ. ఈ; 

డలఘుత ర వ జహతి గురుకుల మ్రిడ గెండ క. 

1. ఇప్విధంబున_ఒ. ల. 2. నేసిన _ చెక్కు. (పతులు. లీ. నతడు న ౬ పెక్కు 

(పతులు. 

1. దై వాధీనమ - చెక్కు (పతులు. 2. గలిచెదరు _ పెక్కు |వతులు, 

నొవ్పియు - చెక్కు (వ్రతులు. 2. యోధావలికిని _ పెక్కు |వతులు, 
నావలనికి = చెక్కు. (పతులు; నవ్వలికిని _ బ. 4, యెద దోస్సారము = అ. 

వ్, నెట్టును = సెక్కు. (పతులు. 6, పాండుసుతుల _ ఇ. గ. ద. 

t. దుర్వినయంబున ఆ చెక్కు. (పతులు. ది చుచుండువాడ ౬ ఊ. ఎ. క. గో, 

చ. ద; చున్ననాడ _ చెక్కు. పతులు, 
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ముగా మనిన సంజయుం డది యట్టిద నీనై న్యంబుల నేనాంగంబు అనేకం 

బులు వొలినె దొరలు మడీనెదరు దిర మై విను మని యి ట్లనియె నట్లు 

ళల్యుచేత బవుజాణంబులం బొదువంిబడి పార్షతుం డతని నపరిమిత 

నిశితళరంబులం *బొదువ నతం డతనివిల్లు దునిమి వివిధ్యాన్త్రంబుల వెగడు 

వటచిన నాధ్యష్టద్యుమ్నుండు నొచ్చుటయు. జూచి సుభ చానూనుండు 

మ్మదసతిం దాంకె నప్పుడు కురుపతి పురీకొల్ప దుర్శుఖుండును *దుస్స , 

వుండును దుర్శళ్భ ణుండును సత్య|వ్రతుండును జిత్రసేనుండును బురు 
ఎ ల 

మితుండును వివింశతియును వికర్ట్ణుండును నయ్యభిమన్యు మార్కొనుట 

కలికి పాంచాలనందనువై నడరి "యొకొక్కండ ెక్కమ్ము లేసిన 

నావ్యషత పౌ త్రుండు కినలింపక యొక్కొక్కంరినిం బెక్కమ్ము లేసి కర 

లాఘవంబు నెఅపి యందటకుం జాలి సమరంబు సేయుచుండె. 

నకులుడు నవాదేవుండు మా,మకు *నచ్చెరువాటు. [(బియము 

మది దలకొన నం 

బకవృష్టి 2ిగురియ న్యస్త్ర,|పకరంబూనం 'బొదివె మ దపతియును వారిన్. 

వొ:కి బాసట యి పాంచాల!'మత్స పతులు నై_న్యోసేకంబుగా( దణిమిన 

మనయందు గలదండిమగలు శల్యునకు సావాయ్యంబు చేసీ రంత దినమణి 

యంబరమధ్యం బలంకరిం చె నట్టయడ. 

202. 

లి, బడిన = పెక్కు (పతులు. ఓ. బొదివె = "వక్కు [పతులు. 5. కొల్ప దుర్వి 

.మహుండును దుర్ము - సెక్కు [పతులు. 6. దుష్ప్రముండును - సెక్కు (ప్రతులు 

7. యొకొక్ళ_రుండు - చెక్కు. (పతులు. ఏ. సంచలింవక - ఉ. జొ. ఖ. చ. ర్చు. 

డ, ప. 

( ఆడ లి చ | య ఆ 
1. నచ్చెరుపాటు- పెక్కు (పతులు, ఏ. గురిసి ర్త - పెక్కు (ప్రతులు. వ. అ గప్పి 

మద్ర - బ్ర న గప్పి మద = చ. 

1. మా ఆ*%థీశులు అ ఈ; మత్స్యాధీళులు ఎ ఉ. ప మాత్స్య్రవతులు -ఐ. క. గకి 

ఘు. జ. ద. నా? మత్స్యపతియు = ఓ, ఖ. గ, డర. ౨. సహాయంబు - పెక్కు 

[పతులు. 
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208, 

204. 

205. 

206. 

207. 

206. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

. థీమసేనుండు నేండు సంగామమునకు6, ేద్రియదల యగు గా కని తీవకోప 

దీ పుం డై గద “సూచుచుం దేరు నీదు,తనయునకు శసమ్ముఖంబుగం. 
దజుముటయును, 

. నీకొడుకు లందటును వెజ, నాకులతం బొంది రప్పు డ|గజుడు గజా 
శె 

2నీకోసును మగధు వీరో, దేకంబున బనిచె మారుతిం దలపడ(గన్, 

. పనుచుటయు నతం డురవడించిన. 

. గజఘటలం గనుంగొని వికాసము మోమున సల్ల వింపయగా 

భుజశిఖరంబునందు గద పూన్న్చి మదంబున( చేరు డిగ్గి వా 

యుజుండు గడంగి ఫీషణసముద్దతిమై దలపడ్డం బర్వత 

* వజముపయికా వెసం గవియూీచాసవుచందము దోంచె నత్తజిన్. 

. నిజసింహానాదమున న, గజములు గుండియలు వగిలి కలగుండు వడ౯ా 

విజయా (గజు( *డి శైచి ది,విజవర్గము పిచ్చలింప విస్స్ఫురితగతిన్. 

. విక్రమవిహారంబునకుం జొచ్చె నప్పుడు (చౌవదేయులు నభిమన్యుండును 

గవలును ధృష్టద్యుమ్నుండును గరిసముత్మ_రంబు పె శరనికరంబులు నిగి 

డించుచు భీముని నిరుగెలంకులం * జేసి కవిసి రందు నకులనందనుం డగు 

శతానీకుండు వా స్లికులము స్తకంబులు భల్లంబుల డొల్ల *నేయుచు నడరె 

నట్టియెడ. 

208, 

204. 

207. 

1. ఆరుగడ - ఓ. శ; తీరుగడ - త. వీ. స. 2. సాచుచు _- ఆ. ట.న.మ.చ. శ; 

వూనుచు=ఈ; నూనుచు _ క; బూనుచు-వఏ, ఘ. యు; జూచుచు చ. ప, లి. సమ్ము 

ఖంబుగా = "పెక్కు (పతులు; సన్మ్నుఖంబుగ = ఊ. చ. న, 

1. బొంద కా(గా)రవాధివు - ఉ. వ. జా, చ. 2. నీకమును _ పెక్కు (పతులు; 
నీకపుగమి _ స; నీకమున - ఘ. ప; నీకముఘన - జా. గ. త, ద. ల. 

1. దొంగలింవగా  ఉ. ఎ. ఓ. జె. త. 2. (వజముల వై _ "ఎక్కు (పతులు. 

8. వాసవ శక్తియు బోలె నత్తరిన్ - బం 

1. నగ్గజముల - చెక్కు. (ప్రతులు. శి. డ శ్లేచి - వెక్కు (పతులు. 

1. జరి - చెక్కు (పతులు, 2. సేయుచు _-గ.ట.వీ.ళ. పష. 



210. క, 

211. ఉ, 

212, క, 

2159. క, 

214, క, 
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మగధమహీళు. జేచి యభిమన్యుని] మై ( గర 2గెల్ప నుజ్జ వలం 

. బగు నొకనారసంబు దొడి యాత. డుద|గత ఖాలకుంభ సం 

ధిగతము గాంగ నేయ నడి దీనత |(మొగ్గంగ నప్పు డక్కజం 
బుగ వెన మాగధుం దునిమె భూస్థలి నయ్యిరుపీను(గుం బడన్. 

ధృష్టద్యుమ్నుడు నుజ్జ్వల, *దష్టాపదపుంఖమార్షణావళి నయ్యు 
త్క్భృష్టగజఘటలం కీగలంచె న,వష్ట్రంభ విజృంభణంబు వై రులు వొగడన్. 

కొన్నిటి వా_స్తముల్ "నదియ? గొన్నిటి. గొమ్ములు దుమ్ము *దూళిగాం 
గొన్నిటిం గుంభముల్ వగుల( గొన్నిటిం గాళులు నుగ్గునూచగాం 

గొన్ని టిం బార్భ్వముల్ నలియం గొన్నిటి వీపులు ీపిండుపీ(చుగా 

కనన్నిటి భీము డుద్భటగచావాతి నేనికవేంట లాడ(గన్. 

అభిమన్యు [దుపదసుత, |పభ్బుతు లతనితోన మెలంగి బడలువడంగ న 

య్యిభచయము నికిత విశిఖ, కుఖితముగాం జేసి రేపు సొంపారంగన్. 

ేద్విరదము *లొట7డివియు నె,త్తురు [గక్కుచు. *గూలెడివి 
గదుపు లై కలయం 

దిరుగుడు వడియెడివియు భువిం జొర లెడివియు నయ్యం 

బవనపు| తుమునుమునన్ . 

కేవనుంగునెత్తుట *గదంయుం, చాను దడిసి విలయకాలదండధరుని చం 

కిదానం చావని మాగధథధ,*సేనం బీనుంగువెంట6 జేసి చెలంగెన్. 

=e) 

1. పయిం -క.ఘ.న. 2.కొల్పె-న. బ. వ; కొల్చి - ఉ. క. త, మ. 

DAM: ద 7/9 

[ 
1. దునియ _ ఇ. ఈ. ఎ. ఒ; దునిమి -ప. ౨. ధూళిగా =_ క్కు (పతులు, 

8. పిండిపిండిగా - ఆ. శ. షు పిండి పీచుగా - అ; పిచ్చలింపగ్నా ,- న; పిండలిం 

చగా - వ. 4. నన్నున - పెక్కు (పతులు. వ లా 

1. తంబుగ - పెక్కు ప్రతులు ON (౩; ॥ Sa) ర్ 

1. ద్విరదంబు - సెక్కు. (పతులు. 2. లొరలెడి _ సెక్కు ప్రతులు. శి. (దూ 
తూల ఎ ఊ. ఐ. గ. ఘ. 

1. దంష్తారథ - ఐ. ౨. గూల్ళె నవ- ఉ. ఎ. చ. 
ge) ' 

1. యేనిక - ఆ. ఉ. ఐ. ఒ. ఓ. జొ. న. మ యేనిశె - ఇ. ద. వ; యేనుగ ఎ. 

ఏ.ల. 2. గదయును - పెక్కు పతులు. ల్యి దానను - ఉ. ఖ. త. జ. ల. 

శ్వ, "సేనను = ఏ. 
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215. క, 

216. క, 

217. క, 

218. వ, 

219. క, 

220. క. 

శ్రీమదడాంధ మహాభారతము 
Ul 

శరములవేగంబున గద, పరుసదనంబునను కేగలంగంబడి చేడ్స్నడ నా 

కరులం దోలెను భీముండు, వెరవున గోవకుండు శగదుపు వెలిచినమాడ్కిన్. 

"వెనుగాలి6 దూలు *మొగిళుల్తొయన నిభములు కీవిజిగి నిజబలావలి నదియం 
దనమీంద6 జాణ దుర్యో,ధను. డదలిచి సర్వ నై న్యతతిం *బురికొల్పెన్ . 

జ 

పతి పురీకొలిపిన జీనమవస, ినతిశయముగం బొంగు జలధి యన. [గమినయు 

కీజక్రబలము నిలిపి నమ్మా,రుతి 6-సెలియలికట:, కియ నిరూఢ"ని తి యె. 
a ఓ. థి ర్య 

ఇట్లు నిలిపి యార్చి తజియం జొచ్చువృకోదరునకుం దో డయి ధృష్ట 
ద్యుమ్న సౌభ (ద పముఖు లగు రథికజనంబులు. 

విడువక "దాపట వలపట(, గడిమి మెజయ నిలిచి యపుడు కౌరవసేనం 

గడు కిక్కు వఅచి రొక్కు,మ్మడి నమ్ముల వాన *గురిసి మదీ మెలరారన్ . 

అడవి దరేకొనినపావకు, వడువున ఫీముండు గారవీవ్యూహాంబుం . 

బొడి సేయుచు బేర్చెం దన, యొడలు మనము నంతకంత కుబ్బుచు 
నుండన్. 

215. 

216, 

217. 

1. గలయం అ. ఆ.వ. లి. చేడ్వడు నా ఎ "పెక్కు (పతులు. ఏ. వసుల = ఉ. 

క, ఖ. ల. . 

1. మొ (గి గుళ్లో యన ౬ పెక్కు. పతులు. 2. చెదరి - ఉ. ఎ; తిరిగి - ఇ. లి.-గవి -- 

యించెన్ _ పెక్కు (పతులు. 

1. కొల్పిన = చెక్కు (పతులు. 2. మరలిన - ఆ. ఓ. జౌ. న; పున్నమ - ఊ. ఎ; 
మన వేనకిశయ = రు. ట. డ; సేనయు నతి _ ఈ; మరలుచు - ద. శీ. నతిళశయ 
మున - ఐ. చ..జ.ర్వు. డ. మ. ల. 4. ద్దతబలముల = ఆ, ఒ. ఓ. న; ద్ధతిబలము- 

చెక్కు ప్రతులు. 5. నిలిచెను మా -ఆ.బ. ఓ. జన. శి. చెలియలి కట్ట -న. 

219. 

బ. మశ. 7. తయలరన్ _ ఆ. ఓ. జ. న.వ. శ. షు త మెరయన్ _ జొ. 

1. వలపల దాపట _ ఒ. రు. పవ. లి. నడచి _ ఉ. ఎ; నిల్చి రపుడు -గ.వ; 

నిల్చి యపుడు -ష. శి. గురినె _ చెక్కు ప్రతులు. 4. మలరారన్ - ఓ. ఖ. 
జ. న. వ. 

1. కొనెడి _ఇ. 2. వ్యూహములం -ఆ. ఎ. ఏ. ఐ. ఓ. చ. మ; వ్యూవాములన్ - 
అ. ఓ. గ. ట. డ, న. 
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221. క. "ఉరమున గటిమైం దొడలం, *జరణములం గౌరవేం[దు కీచతురంగంబుల్. 
. ధరః జాంపకట్టు వడ ని,ష్టుకగతిం దా'కుచు సమీరసుతుండు చరించెక్. 

౨22. తే, తుంగమడువున నాడుమాతంగవిభుని, భంగి భవదీయనై న్యంబు బడలువడంగ 

లీల నిస్సం[ భముం డయి శేలి జనలివ, గాలిచూ లప్హు గగనచరాలి వొగడ, 

228. క, వెజచఆచి 1వగడువడి ని, పెట గందుచు( గురుబలంబుీవీరు లతనిడ 

గ్గణి కంత నంత జూడగ, నుటిక నదీనుతుండు చాక కనుద్భటభంగిన్ . 

౭24. క. అరదంబురవము సెల(గగ, శరములు 'వాయుజునిమీ(ద సొం| దముగ వెనం 

గురియుచు నడ రెడుఖీష్ముని, నరభనముగ *మాటుకొని మె సాత్యకి గడిమిన్. 

వీలర్, వ.* ఇ యమైడిర్చినం జూచి. 

226. క. అంబరము వగుల వార్చి "జబ, నంబు వొగడం గృమ్హననుజునకు మార్కొని తీ 

(వాంబకములు పడియింట శీను లంబుముండు చదంగకంబులం గీలించెన్, 

227, వ. ఇవ్విధంబున పేదాంకి బెట్టు నొప్పించినం గోపించి. 

225. చ. శశినిమనుమండు నద్దనుజు శ్రీ షముమ 2నాలుగునారసంబులకా 

వెనక కొదుంగ. కిశేసి పటువి క్రమ మొస్పంగ నార్చె నార్చినకా 

221 1. ఉరమునను గటిని _ ఇ. ఈ. ఊ. క. ఖ. రు. డ. ద. బ. లీ, జరణంబుల - అ. 

ఈ. ఉ. ఏ. గ. యు. డ. బ; జరణములను _ పెక్కు (పతులు. 3. చతురంగములన్. 
పెక్కు (పతులు. 

222, 1. నిక్శంకితుండు నై - ఈ; నిస్ఫంభమంబు గం(గా)-ఐ. న.వ.ళ. 2. సల్పె-న.ప 

229, 1. పిడుగు వడ _- మ. ౨. వికలతతో డగర -_-రు.డ. లి, నుద్దుర _ చెక్కు 
(పతులు. 

224, 1. పవనజుని _ ఒ. ఖ. రు. ట. డ. 2. నతడు నొంచె శరవుంజములన్ - ఉ; చా 
నపుడు = ద. 

£28. జగంబు చ. 8. నలంబనుడు - చెక్కు. [వతులు. 

వ. 1. బెట్టుడాకి - పెక్కు [వతులు. 

228. 1. శినివరు డప్పు డద్దనుజు - ఐ. మ. వ. 2. త్థొమ్మిది _ ఎ. ఓ చ. శి. చేసి _ 
చెక్కు [పతులు. 
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విని కను(|గోవం *గెంపడర వీరఠసోద్దతి జూచి సోమద 
త్తునినతయుండు “బి ట్టతనితో. దలపడ్డ నుతించె నై న్యముల్. 

229. వ. ఇ _త్తెజంగునం దలపడి. 

280. క. భూరోశవుండు దొమ్మిది, నారాచము లతనిమేన నాటించిన నా 
కారవ్యునిం బటువిశిఖా, సొరంబున ముంచి నొంచె ౩ 'నేయుండున్ . 

281. ఉ. ఈనునం చాను. దమ్ములు నశేంద్రులేడు |గందుగ శీసౌమద త్తి కి౯ా 

బాసట 'మయై *కడంగ నట పాండవులుకా హారితమ్ము6 గూడి పె 
ల్లేసిరి వారోవై నధిప యే జైెజమీఅ బకారి తయస్తు సం 
[(తాసనీభామరుం డగుచు చాశి తెరల్చె భవత్కుమారులన్ . 

నం దుర్యోదనుండు భీముని మారొర్టని మూర్భం బొందించుట. :- 

సం, 660.7 

2862, ఉ. తమ్ములు వీ6గినం బతి యుద గత భీము 'నెదిర్చి! యార్చుచుం 
దొమ్మిది “యమ్ములం శేదనువు *దూంటులు క్నేసిన సూతుం విల్చి వే 
కమ్మ "రథమ్ము వై రీకరిగి కన్నుల నిప్పులు రాల నవ్వి "యొ 

క్కుమ్మడి నాత డెనె నృపు న్ముగగతిం బదినారసంబులన్ . 

4. కెంపొదవ _ ఊ; శెంపలరి వ. 5. బోల్చి -ఘ; చేసి-టః: జూచె-వ, 
6. బి ట్టతనితో _ ఇ. ఊ. ఒ. క. గ.ఘ, చ. ద. 

| 280. 1. (శ్రవసుడు = పెక్కు (పతులు. 

281. 1.డుద్యగత - జ; 2. సోమదత్తికన్ - పెక్కు పతులు; లి. కడం” = 
"వెక్కు ప్రతులు. క. మీదధిప- ఎ. 5. భూరి _ ఇ. ఈ; వైరి _ ఉ. మ; యేచి _ 
చ. వహ. కి. భానీతుం డగుచు - ఈ. మఘ. త. 

252, 1. తాకినం - వ; శాకిదా _ ఇ; యార్చినం _ట. 2. తూపులం- ఐ. మ. 
లీ. ధనువు _ ఆ. ఏ. ఐ. ఘ. వ.మ..ల. వ. 4. దూట్టుగ _ ఆ. ఏ. ఓ..ల, 
ర్. నేసిన - ఇ, గ. చ. 6. గమ్ము = సెక్కు (పతులు. 7. రథంబు - సెక్కు 
(వతులు. ర. కి జనిం ఉం కురికి _ ఐ. మ. వ; కెగసి - జ; బరపి - డ. 9. నిల్చి= 
అ. ప. మ.వ, 
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వలల. సీ, అంతం బోవక. సూతు. డగు!నందకుని మూండుళరముల నేసిన ధరణినాథు. - 

డరువదోయమ్ముుల నతని *నాతనిరథచోదకుం డై నవిళోకు మూంకు 

నణిముణి ్నో నేసి మణియు నొక్కమృన ఘనళరాసనము [దుంచినం (బదీ_ప్త 

కోపు. డై “యొండొకచాపంబు "గ కొని యు|గభల్లమున వృకోదరుండు 

ఆ. విల్లు దునుముటయును వేజొక్కవింట *వ,[జంబు. బోోనిగినారసంబు 

10 దొడ్తిగి 

రాజరాజు 1వెన నురం జాడ నేసిన, ిమూర్భ కేవచ్చి యతండు 

(మొగై నధివ, 

284. క. కని కడు నలిగి సుభ[చా, తనయుడు. బాంచాలరాజతనయుండు 1గృష్టా 

తనయులు నొక్కుమ్మడి నీ, తనయుని. బొదివిరి పటు పదరపుంజములన్ , 

ఏలి5, ఉ. అంతకు సేద 'దేజి "విలయాంతకు *నాక్ళతి భీము. జేచిదు 

ర్లాంతపరా [క మస్స్ఫురణం దా(కి నరేం|[దీతనూజు శల్యు న 

త్యంతరయంబునం బటుళరావలి *నొంచిన నీదునై నికుల్ 

'నెంతలం జేర రైరి బలుసింగము6 గన్న గజంబు"లట్ట యె. 

2౨59, 1. నందనుని _ క. ల. 2. నోనేసి _- ల. లీ. శరముల _ ఘ. 4. నేసియు_ ఊ. 

లి. నొప్పించి-ఇ. ఈ; నొకశుసి - వ; నొక్క వాలమ్మున నవలీల - వ. 6. రెండవ _ 

ఊక; వేరొక _ గ; వేరొక -ద. 7. వేకొని అ. ఎ.భఘ. చ. ల; చ్యేజేకొని - 

ఈ. ఖ. రు. డ. ర. వ్మజంబువోని న. ప. మ. శ; వజమ్ము - ఈ. ఒ. 

ర్ట నారసమ్ము = ఏ. ఐ; నారనమును _- ఐ. న. 10. బూని = జ; దొడివి _ ఓ. 

క. వ. 11. గాడ్పువట్టి యురము గాడగ - ఇ. 12. పేరురము గాడ - ఆ. 

ఎ. ఓ. న; వెరురంబు గాండంగ నేయ _ వీ.ళ.వ. న; పెన్నురము గాడ - ఐ. 

ర్లు. మ. 19. నొచ్చి - జ. 14. నొంది - ఒ. చ. 

284, 1. గృమ్లారునులును - ఓ. జె. చ. 
కాజ 

295, 1. [పళయాంతకు - ఊ. ఏ. కైవడి -అ. ప. చ. లి. భవత్తనూజున - ఖ. ఘ.* 

రు. ట. డ. ల. శ. నించిన వ; గప్పిన దా ఖ.ల. ర్. నైన్యమున్ _ ఉ. 

6. జెంద శైరి -జ.న. . లట్టు లై - సెక్కు (పతులు. 
రూ అలు మా 
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286. వ, అప్పు డపరావ్లాం బయ్యెం దత్సమయంబున 1భవత్సూనులు సేనాపతి 

287, 

౨25. 

989. 

240. 

నుెషీణజ౯సంధనులో చనులు థీనుఖీమక థఖీమజాహు దు; ప్పధర్ష దుర్ముఖు 

లును వివిత్సు *ఏకటో, గాలోలు పనములు నీపదునలువురు బహుళరంబు అడ 
రించుచు కతనిం బొదివిన నజ్జ్ఞరాసంధమర్షనుండు ఘనళార్దూలంబు కలాల 

_ మృగంబులం గని కవియుచందంబున నెదుర్కొని సేనాపతిశిరంబు భల్లంబు 

నం (దుంచి బాణ తయంబున జళనంధు నంత కాలయంబున కనిచి నుషేణు 

*వకస్థృలంబున వలు(దనారసంబు నాటించి పడవై చి భీమబాహు నన 
పంచకంబునం జంపి యు గును _త్తమాంగంబు వెడందవాతియము్యునం 

గుండలమ్ములీతో. గూల్చి ఖీము ఫీమరథుల నొక్కుమ్మడిం చక్కమున్చలం 

గూల నేసి నగుచు మిక్కుట మృగుశాలుగమ్ముల సులోచనుం గీ టడం 
గొంచిన. 

. విఅవాొర లధికఖీకిన్ , కిజిగి చనిరి ఖీష్ము. డెచి వీళళథికు లం, 

దణ జూచి రాచకొడుకుల, 'నలుమాడెడు ఖీము. డిట్లు 2నడు (కం దగునే. 

. అని పురికొల్పికొని తొడరునట్టియెడ. 

. మిగిలి ిపవమాననుతుడె, భగదత్తుండు *మ త్తోగజము( గబణిపి యతని నా 
శుగములం బొవవిన నమ్మెయి, *మొగిళులు రవిం "బొదువుదర్పముం 

| దలంపించెన్ . 

కని 1యభిమన్యుముఖ్యు “లవికంపితనృ త్తి గడంగి యేసినం 

దనువున కినెల ర క*జలఛారలు [గమ్మంగ క5వారణేందుం జే గు" i LU 

256. 

257. 

289. 

౨40, 

1. భవదీయనూనులు _ "పెక్కు (పతులు. 2. వికటో[గ _ సెక్కు. (పతులు. శకి. నల్బ- 

వ వాలు -ఐ. మ. స. శీ. వకంబున - పెక్కు పతులు. 5. తోడ - చెక్కు 
(పతులు. 

1. నురు - సెక్కు (పతులు. 2. నుడుకం = ఆ, ఐ. ఖ. గ, న. వ; నుడుగం = ఒ. 
ఘ. రు. ట. డ. వ; నురుకం వ. 

1. మిగిలిన _. ఆ. ఓ. జ. న. 2. పవనుని ఆ ఓ. జ. న,వ. శి. భద = ఖం. రు, 

టీ డ. ల; తన _క. బ. వ. క. గజంబు క, బ.వ. లర్. వజపి _ ళ. వ, 

6. మొగుళ్లు _ "పెక్కు ప్రతులు... 7. గప్పు - పెక్కు పతులు, 

1. యభిమన్య = పెర్కు (పతులు. 2. లతి - ఈ. ఒ. చ, వ. వ, లి. .ర్వక్త 
పూతములు ధారలు _ చ. 4..మయ - ఈ. ఘ. ల్. దానవేం - వ, 
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పున నెలయేజు లొక్కమొగి బోరనం "జె క్కడరంగ 'లీలం ₹ 
- శికొని 1ఓళఘ్వన శేళి సల్పునడగొండగతి౯ సముదగమూ ర్తి యొ. 

౨41. క. కవిసీ బలకు6 జంపలోం జాండవయోధులు నిల్వరిం చుటకు. జాలక ౭క్రీ 

చ్చ వడిన కీగని *చ్చల్లుగ. గా,రవనై వైన్యము ౬డకరె నుద్ధురస్ఫురణ మెయిన్ . 

242. కే, "అప్పు డుబ్బి దుర్యోధను. డతిరయమున?, దేరు వణపించి. మారుతి 

కిడగువతోడ( 

గదిసి బలునారసంబు ీవక్షమున నాట, వొల్లంబోవుచు సీడ మతం 

డూ:ంత గొనీయె, 

24%ల0, వ. అయ్యవనర ంబున, 

=: వుటోత్యచుండు మాయాబులంబునోం గౌరవనేనవై వివ్భాంభించులి. == 

సం, 6_68_41 

244. క. మనసేన పేర్చి 2 లా, ర్చినం జూచి ఘటోత్కచుండు సెలంగి జనకుః జే, 

కొని యిది మాయ మఘటింపంగ, ననురూపం జై నివేళ యని తలంచి వెసన్. 

241. 

విశద, 

లకక, 

ర. భోరున-పెక్కు (పతులు.; భోరన _ అ. ఆ. ఇ. ఓ, జొ.క. గ. ల; బోరున _ర్వు. ట. 
న.మ. 7. బెక = బి. ర. లీలమై = రు. 9. కొన _ ఆ. ఈ. ఏ. 10. నఠిగేవి_ 

చెక్కు (పతులు; నది గేలి. ఇ. వ; యటు గేలి _ మ. వ; యును గేలి = జ; వడి 

శేరి. ఊ. 

fF-> * నిలువరించు -_ "పెక్కు (పతులు. జ. వలగిలన చ, వ గతి ద. 
౮00 ఇ 

త, వెలున ల; చెటుగ ఎవ 
య టె 

1. అట్టి యెడ నానుయోధను డతి = యు. ట. డ. మారుత త్మీవగతిని ఎవ. లి. కేకు 

వడర - అ. వ; దవ మగును; దేకువనగ - ఘు; ఆం (ఇం) పు తోడ ౬ ఎ. ఒం 

జా.న. వ. ళ. మ; బెళకు నడరి _ యు; చెళసు ( చేకు వెడలి _-ఖ. డ. ఓ. వకుంబు' 

నాట - కొన్ని [పతులు. క. మాత డూత - ఐ. ద. 

1. యేచి = ఈ. ఘు యడరి _ఐ.మ.వ; జూచి - ఒశరుట. ల్లి యార్చుట. 

యును _.ఐ. మ. వ. ఏ. నమయ మని _ చెక్కు. (వతులు,. శే తలచె. ఐ. గ. చ. టు 
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245, వ, 

246, క. 

బి47. వ, 

2468. క. 

249, క, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
నూ. 

కై లాసేశై లాకారంబును జతుర్దంతసారోచారంబును నుర్లాము గమన 

దుర్వారంబును నగు ఏవారణంబు నెక్కి వ జజ్వాలాఖీలీబహుద్రండుం 

డగుచు నయనసహస్రం *బొప్ప నప్పాండవులకుం దోడుపడ నై రావణా 

రూఢుం డై యిందుండు చనుదెంచె ననుబుద్ది వై రులకుం ీబుట్టునట్టుగా 
' నంజనవామనాది దిగ్గిజంబు 6లెళ్షైట్రివి యని వినంబడు నాభంగి మ శ్తెభంం 
బుల నెక్కి తక్కటి "దిక్చాలుర పోలిక ౦ దోడిచానవులు గెలంకుల *నేకేరం 

గురుపతి వె దొంతెంచి యతని కడ్డుపడుభగదత్తుదంతిం బొదివి, 

అమ్ముల ]నేనుంగుకొమ్ముల, నమ్మ త్రిగజమ్ము *నొంచి యణిముణి మనసై 
న్యమ్మెల్లం *జదియం బఅచె భృయమ్మున మొగతిరిగి దిక్కు ్ల|దువ 

నొరలుచున్ . 

అ ట్లాఖీలంబుగా భ గద త్తుశుండాలంబు( దోలి కేయురవడించి. 

దనుజపతి యేచి దుర్యోధనుదెస కడరుటయు. దత్పితామహు6 డాచా 
ర్యున కి ట్లను *హైడింబుండు, దనమాయాగర్వమున నుదగుం డయ్యెన్. 

భగదత్తు *నెగిచి కౌరవ,*జగతీశ్వరుమీందం గవిసె సరభసవృ త్తిం 

దగ నడ్డ తడయుట, మగంటిమియే పొదువవలయు మనుజాళనునిన్ . 

బషీర్, 

246. 

1. శిఖరా  ఊ. ౨. నై_రావతంబు _ ఉ. లీ. బాహుం డగుచు. పెక్కు (పతులు; 

దండబాహుం ౬ ఇ. 4ఉ.బొప్పపాండ - సెక్కు పతులు 5. బట్టు - వ. 

6. లిట్టి (ట్టి వని _ ఇ. డ. వ; లెట్టి వని _ ఈ. వ. 7. దిశ్చాలకుల - ఈ. ఊ. 
ఆఅ లు: రు 

ఎ, ఏ.క. ర. నడశేర ౬ "పెక్కు (పతులు. 

1. నేనిక - సెక్కు. ప్రతులు. బి. గజంబు - వెక్కు పతులు. శి. నొచ్చి - ఇ. 

ఖ. ఘ. చ. జ. 4 జడియ _ అ. ఏ. ఐ. గ. ఘ. టట. మ రయుడియ _ త. 

ర్. ల[దువం గడిమిన్ _ ఏవ; లద్రువంగ (వడిన్ ) జెలుచన్ = ఇ. వీ. శ, వ. 

1. యురువణించిన - “పెక్కు. | పతులు. 

1. దనుజాధివు డాదుర్యో =, 2. ప్రాండంబుడు = ఆ.ఘ. దర్చ (వర్గ) మున. 

ఇ. ఈ. ఖ. ల. 

1. నొంచి _ ఆ. వ డేసేచి = ఇ. ఈ. ఐ. జొ.జ.గ.ద.బ. 2. 2. జగతీ 

పతి _ పెక్కు (పతులు. 



లొర1. వ, 

2ిరి2. క, 
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తలంశడువాండు గాడు భగదత్తుడు శీముతనూజునితోడ ని 

ట్లలముగC బోర జాలు నకటా కరీయోరువ దేమి సేయు వి 

చ్చలవిడి భూవిభుం *గవిసె *సామజమున్ *వెస 5 నేయు. డంచు జో 

దులకును 6 జేయి వీచి మును దోలె నతంిడు రథంబు కబల్విడిన్ . 

ఆచార్య] పభృతు లగురథికవరులునురి "గూడికొని కురుభూపతి కడ్డపడి 
హిడించానందనువె ( [గందూీకొని వివిధా(స్త్రంబులు వరీగించి రంత 

నక్కడ నతనికి దో డై యధిష్టి్రాదిపాండవులును బాంచాలీమాత్స్య 

(పముఖదండ నాయకులును (బతివీరుల సై ననేకవిశిఖంబుీలు గురియ 

నప్పుడు పోరు ఘోరం బయ్యె నందు మందాకినీనందనుం *డమందపరా 

[కమ [కీడం గాం కేయీిబలంబు౬౦ గనుపుగొౌ్టై నట్టియెడ నాఘటోత్క 
చుం డుత్కటో ద్రామవికమాభిరాముం డగుచు సింవానాదంబు సేయ 

బృంహితోోిదా_త్తంబు లైన తదీయదంతావళంబులు నలి శేంగి నీనై న్యం 

బుల బడలువడం జేసినం *ిగని గాంగేయుండు గుంభసంభవున కిట్లనియి. 

ఈయనతో రణ మిష్పుడు, సేయ(గ మది కగొల్ప భ_స్తశిఖరికి. * జేరెం 

దోయజమి[తుండు 'నేంటికిం బోయి మనము వత్త మెల్లి పొద్దున ననికిన్ . 

బి50. 

251. 

252. 

1. యోర్వద (చె) యేమి - సెక్కు (ప్రతులు. 2. గదినె (స్రి-వెక్కు ప్రతులు. 

లి. సామజముల్ - పెక్కు (పతులు. 4. వడ -ర్బు. డ. 5. నేయు మంచు - 

అ. ఈ. ఏ. గ. ద. న. వ; వైదుమంచు -క. ఘ; నేయుటయ్య - డ. 6. జేయు - 

"పెక్కు పతులు. 7. డరదంబు - పెక్కు (ప్రతులు. ర. (వేల్మిడిన్ _ వ; నివ్వ 

డిన్ - వ. 

1. గూడుకొని _ పెక్కు పతులు. 2. కినడ్డ - పెక్కు (పతులు. ల. కొన = 
"పెక్కు (పతులు. 4. గించి రక్కడ - పెక్కు (పతులు. క. రాదులగు పాండవే 

యులు _ ఏ; రనకులసవాచేవులును - ఖ. యు. ట. డ. 6. మాత్స్యాదిదండ - 

జ; మత్స్య - చ. న. బ. మ. వ. 7. లంగప్పి రప్పుడు - సెక్కు. (పతులు. 

8. డునమంద - ఇ. ఈ. ఏ. ఖ. గ. చ. త. ద. లీ. మంబునగొం -ర్వు. ట. డ, 

10. సేనం గనుపు - ఎ. జొ. క. 11. డు ర్ధామదారుణంబు లై న-ఎ; డుద్దామంబు 

లైన - పెక్కు. (పతులు. 13. గనుంగొని = ఈ. ఏ. 

1. గొలుప - ఈ. ఊ. ఖ. మ. ౨. డాసెన్ - వెక్కు ప్రతులు. శి. నై యని 
ఛి 

సాలింత మనిన నే గా కనుచున్ _-ఘ; 
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వ5లి, 

254, 

255. 

256, 

25/7, 

250, 

259. 

శ్రీమదాంథ మహాభారతము 
[ళో 

. అనిన నట్లకాక యని ధనురా చార్యు., డప్పు డాత్మపక్ష మైన రథిక 
కోటి ఇెయింగ6 కిజ్రెప్పికొని యని సేయుట, నికిపి తివియం *బంచె. 

ర్స్ లము నెల్ల. 

. ఇప్విధంబున. 

"కౌరవేబలములు 2దికిగిన, భేరీశంఖాదితూర్య భీషణరావో 
చారపటుసింవానాద,స్పారీవిలాసంబు లయ బాండవబలముల్ . 

._ చిన్నంబోయి నీకొడుకులు సేయంగలుగు, దొరలు విడిదల కరిగిరి "పరగ ఫీమ 
'సేనుకొడుకు నగ్గించుచుం 'జెలంగి వారు, చెన్నుసొంపారం జని 

రాత శ్రశిలిరములకు. 

. అని యిటు నాలవనాండు ధా రరాష్లులు దూలపోవుట నెప్పిన విని నంజ 
ap) అయో ఈ, 

యునకు నాంబికేయుం డి ట్లనియె, 

. 'అనితల నీవు పాండుతవయావలి ఆప్పుడు మేలు 2చేయు నా 
తనయులకుం బరా[కమము తక్కువయుం *1బకటింప *విందు ఫీ 
మషమ్మృని గురు శలుర్ధC దక్కు (గలశూరుల నెల్లను వారు సీరికిం 

ర్గొన కిటు కీలింతవా రగుటకుం "గత మెయ్యది నాకు జెప్పుమా. 

. అనుటయు నాతం డిట్లను, విను మౌషధగుణము 1మం[త వీర్యము మాయా 

జనితనమ। గోద్దతి గా, *దనఘా శనీ కేను మున్న యది యెణి(గింతున్, 

255. 

259. 

1. డపుడు దనదు - ఐ. మ. 2. యోధ - ఈ. వి. కప్పుకొని - పెక్కు (పతులు. 

4. బనివె = చక్కు (పతులు, 5. నిజబలముల ౬ ఖ. ర్ల. ట. డ. 

సేనలు _ చెక్కు (పతులు, 2. విరిగిన _ పెక్కు. (పతులు; దివిసిన - ఖ. డ. ల; 

దివిరిన _. వ. కి. విపోరంబు - ఇ; విలోలంబు - ఉ. చ; విరావంబు - రు. డు 

1. మరలి _ “క్కు (పతులు; దొడరి=ప. 2. సదన - ఈ. ఊ. ఏ. గ. ఘ.ర్వు. ద. 

1. అనయము _- ఈ. 2. చేయి- ఈ. ఖ. బ. ము నేయు _-ల. శి. (బకటించె 

దిందు -ఐ.మ.వ. 4. వీడు గ. 5. గొనరట యింత _ ఇ. ఘ; గొనరట 

యంత _- ఈ; గొనరిటు _ ఖ. రు. జ. ద. ప; గొనరయి రింత-వ. 6. వింత ౬ ల. 

7. తగ వయ్యది గ; తెరు వెయ్యది ఎద. 

1. మంత్రగుణము - ఉ. 2. తన పూనికె యేను మున్ను తగ నెరిగింతున్ - ఏ. 
కి. విను నీకు నేను నది - ఖ; వినుమేనునీకునది - జ. రు. ట. డ; విను మేలు నీకు 
నది ల; మున్నేను నీకు నది - ఐ. మ. 



262. వ, 

౨68. శే. 
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పాడియు సత్యముం కలరు పాండుతనూజులు నీదుపు త్ర ల 

పాడికి జీనోడ ర త్రెఅ(గు పాపము సేయ(గ( “జూచి తీవు న 
కీ డిటు సేయ *కే లడుగు ర్7ఇల్వదె 6ధర్మువు వారిగెల్పు మీ 

7"యోాడుటయు౯ా కీ ధువంబు విదురో కులు 9వింటిమి గాదె 10యేర్పడన్ . 

. నీయడిగినిభంగిన గాం, గేయు నడి నట్లు వారు గెలిచి చనినయా 

రేయి కురునాథు. *డాతని, కాయన నెప్పి నవిధంబు కెనభివర్షి ంతున్ . 

ఖీష్ముండు దుర్యోధనున కి ట్లనియెం దొల్లియుం బలుమాలుం జెప్పుదుం 

బాండవులకు వాసుదేవుండు సవోయుం డై యుండు నట్లగుట నెయ్య 

దియు నసాధ్యంబు లే దప్పర మేశ్వరుమహాత్వం బున్నరూ "ెణింగాడు 

వారు పెక్కండు లే కెణింగినవారల కాపదలు లేవు కౌంతశేయు లతని 

'నెజింగి యా|శయింతురు నీవు సరకుసేయవు వినుము చెప్పద మానస 

సరస్సు శ*ను_త్తరపర్వతంబు నగ (పదేళశంబున చేవతామునిగంధ ర్వాప్సరో 

గణంబులు గొలువం గొలువుండి కమలసంభవుండు. 

మణిగణోజ్జ్వల మైన విమాన మొకటి, యంబరంబున గాంచి 
'సర్వాత్ము( డందు 

20న్నిహితుం డగు శెలింగి వార్షంబు సంభ,మంబు. దలకొన లేచి 
నమస్కరించి. 

260. 

261. 

262, 

2ిరిలి. 

1. గలుగు- పెక్కు. పతులు; గలగు - వ. 2. నోప- ఇ. ఈ. ఐ. ఖ; నొడిర - అ. 

లి. జూడ నీవు - ఓ; నీవు జూతువ - జ. 4 శేలగును _ఉ. 5. గెల్బది _- ఏ. 

ఐ. మ; 7ల్ఫుట - ఈ. గీడ్వడు -ఘ. ర. ధర్మము - అ. ఇ. ఈ. వ. గ.ఘ. ద.వ. 

7. యోడమియున్ - ఛు. 8. (ధువంబ -ప.క.ఘ. క. వింటిమ - అ. జె. 

ఖ. గ. రు. డ. ద. మ. ల; వింటిమె - ఎ. 10. యెప్పుడున్ - క. వ; యప్పుడున్ _జ. 

1. [కియనం (న) లా ఆ. ఓ. జ; [కియనగ్గాం -వ. ౨. డతనికి నాయన _ పెక్కు 

[పతులు. ఏ. నంత ెలివెదన్ గ. ద; నను వ న్రింతున్ - ఇ. ఊ; నను వర్తిం 

తున్ _ ఈ. 

1. మవోత్మ్య్యం జూ చెక్కు. |పతులు. 2, లమ్మవోత్ము = ఖ. రు. ట. డు. ఈ, 

రి. నుత్తరంబున _ "పెక్కు (పతులు. 

1. నర్వాత్శకుండు - జౌ. మఘ. 2. సన్నిహితు తౌ కెరింగి- ఉ. ఎ. వ; సన్నిహితు 
డౌట యెరిగి - బ. 
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264. 

2665. 

266. 

267. 

268. 

269. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ళో 

క. లోకోత్స త్తీస్థితివిల, యాకలనవినోదమునిగణార్చిత గుణర 

శ్నా కల్పనిర్దుణాత్మక,శోకభయాపపహాేప చాబ్బ శుభకరమూ ర్తి. 

వ. అని మజియు ననేక పకారంబుల "నంస్తు తించి యి ట్లని విన్నవించె. 

క, నారాయణ నీ కేం గడు,£ీగారవమున( బుట్ట *యిజ్ట్ఞగము *ఉలన్నింటి౯ ~ 

సారమతిం గావించితి, నీీరకణ వీని కెల్ల "నిలు మై యుండున్ . 

క. ఇత్తలి !మనువ్యిభువనం, బు _త్తలపడుచున్న యది మహో గాసురోదు 

ర్వ _త్తముల నీవు కరుణాయ త్తమతిం "బుట్టవయ్య యదువంశమునన్ . 

క శేనరసఖుండ నీవు జసఖుండును, నరీలోకమునళా జనించి నానాద్రై త్యే 

శ్వరులోదెసం వీడ లుడ పుము, ధరణీభారంబు వాయ 'దాత్పర్యమునన్ . 

వ, అని వే(డికొని వినతుం డయి యధ్రైవునితోడినీడయుం బోని నరనామ 

'ధేయుం శిడగుమహాపురుషుం (జార్చి చిన నన్నారాయణుండునుం 

గారుణ్యార్ష )కటాతుంబున వీడించి యట్ల యయ్యెడుం గాక యని యాన 

తిచ్చి యంతర్దానంబు సేసిన నక్కొలువువా లెల్ల నచ్చెరువంది. 

పరేశ. 

285. 

266, 

267. 

265, 

269. 

1. న్చీతిలయనా - చెక్కు. (పతులు. 2. సమగళోభనమూర్తి _ అ. వ పదార్థ 

శకుభకరమూర్తీ _- క. 

1. సంస్తుతించి యా విరించి - పెక్కు. (పతులు. 

1. నీయందును -ఐ. మ. 2. నారూఢిగ _- ఆ. కి. యీ జగము - పెక్కు (పతులు. 

4. అన్నిటిలోనన్ - ఐ. వ; లన్నిటికిన్ _ "పెక్కు పతులు. క. రక్షయ - పెక్కు 

(పతులు. 6. నిలువై - ఏ. గ. న. 

1. మునువలె _ గ. 2. భవనం - ఊ. ట. లీ. దుర్వృత్తులచేకను సుగుణా _ ఖ. 
4, నడవ గరుణా -బ. ర. బుట్టుమయ్య = చ. టి; బుట్ట వలయు = ©. 

1. నరుడును నీవును నఖులుగ - గ. ద. 2&2. నరుడును - ల. శి. లోకంబున - అ. 

ఉ. ప. జొ. మవ. క. వెన _.ళ. ము యొడ _ అ. గ. ఘ. చ.ర్చు. డ. ద. వ. 

5. రూవుమాపుము - శ. ము భయములు - ఉ. వ. జౌ. చ. 

1. వేడుకొని _ పెక్కు (పతులు. 2. తోడనీడ యగునర _- సెక్కు పతులు. 
ల. డైన _ సెక్కు (పతులు. 
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274, క, 

భీష్మ్యపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము {17 

$ 

. పర మేష్టి నీవు గడు(ద,త్సరతను వినయంబు చేసి (పార్టి ంచితి వె 

వ్వరొకో వీరలు నావుడు, 2రసిరువోానను(డు సెప్పె సం పీతిమెయిన్ . 

. పరమమును లాదిపురుషులు, నరనారాయణులు వీరు నా కారాధ్యుల్ 

నరహితముగ. (చార్జించితి, oc బుట్టుం డనుచు దాని. దలకొనిరి 

దయన్ . 

బిల (గీడగ. బుట్టినవీ, రల "గేవలమ రు లని సరకు 'సేయనివా 

రలు సెడుదు జీల భ క్రిం గొలచినవారలకు శుభ "మగును 

ఏను ఇందున్. 

అని యెజింగించి |బహ్మ దనలోకంబు"న కరిగెం గొలువువారలు నిజ 
స్థానంబులకుం జని రిక్కడ నీకథ నారదిజామదగ్న్య వ్యాసాదులచేత విం 
టిం దొల్లియు మహామునులు నిన్ను నరనారాయణుతోడి వై రంబు వలవ దని 

వారించిర కాచే నీవు *మదాంధుడ చై మాన వైతి వింకనై నను గృష్షు 
నాళయించి పాండవులతోడిపొత్తున *మెలంగి (బదుకు మని చెప్పి భీష్మం 

డూరకుం డె. "గొరవపతియు నప్పలుకులు పెడచెవులం బెశ్లై మీరు దగువారు 

నీయుహితోపదేళంబు లాచరించెద ర యని పలికి సంజయుం డమ హీ వతి 

కి ట్రనియె. : 

= భీమ్యునివంచమది' we I 

సం, 6661 
శి 

వేగినం గారవసేనలు, వేగమ కై సేసి యనికి వెడలెం దీ[వో 
ద్య|ోగత భీష్ముని ము న్నిడి, సాగరములు మేర దప స్వచందం 1బొందన్. 

270. 

271. 

22. 

2198, 

274. 

1. పార్టించితినె _ చెక్కు (ప్రతులు. ౨. సరసిజ సంభవుడు - ఈ. అ; నరసీరువా 
భవుడు _ "పెక్కు (ప్రతులు. 

1. ధరణిం బుట్టు డని వారు దల = పెక్కు (సతులు. 

1. మగు న్విను జెందున్ _ సెక్కు. (పతులు. 

1. నకుం జనియె - ఇ. జ. న. బ; నకు బోయె ఈ. 2. జానుదగ్ని - పెక్కు 
(పతులు. లి. మానాంధుండ వె -ఆ. ఖ; మోవోంధుండ వైై-గ., ద; వాక ్ టంబులు 

వినవై తివి - ఉ. ఎ. చ. 4. మని (బతుకు - పెక్కు |[వతులు. 5. డవ్విభునకి - 
చెక్కు. (పతులు; డమ్మహీ వల్లిభునికి - ఇ. యు. డ. మ. 

బలరన్ - అ. వ; బమరన్ - ఇ. క.యు. ఉ. డ త; బరయన్ - ఊ. ఓ. ఖు. న; 
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275. వ, ఇట్లు వెడలి మకరవూూహాం బమర్చుకొని నిలిచె నంత. బాండవులును 

1శ్యనవ్యూహంబుగా మోహరించి *రందు ముఖంబున ఖీమసేనుండును 

నయనంబుల *ధృష్టద్యుమ్నశిఖండులును శిరంబున సాత్యకియును గంఠం 

బునం గిరీటియు వామపకంబున విరాట దుపదులును దతిణపవతుంబున( 

గెకయులును వీపున నభిమన్యు। చౌపచేయులును బుచ్చంబున నకులసవా 

'దేవసహితుం డయి యుధిష్మిరుండును నిలిచి రివ్విధంబున సన్న ద్దంబు అయిన 

యుభయవ్య్యూహంబులు 'మేదురతూర్యనినాదంబులు రోదసీకుహారంబు 

నిండ నొండొంటిం *గదిసిన. 
సల 

276. క, మకరవ్యూహం బనియెడు, మకరాలయ మపుడు దర్పమహి మోక్ట్వాలు( జ 

మకర కీడం జండత, మకరాఖీలముగ6 జొచ్చె మారుతి యధిపా. 

277. ఉ. చొచ్చి పితా'మహుం గని యిషుి పచయంబునం *గప్పె నాతండుం 

జిచ్చున *నేయి వోసినవిశేషము దోంపంగ భీము నొంచి ము 

చ్చిచ్చుగ్ను చేర్చునట్టులుగం జేసె దదూర్జితనేన నంత వి 
_ వ్వచ్చుండు వచ్చి దివ్యశరవర్గ నిరర్గళవి| క్రమంబునన్ . 

278. క. భీష్మునిగర్వం "బుడిపి ముహోష్మలు. డై కౌరవేం[దుయోధుల శెల్లకా 

(గీష్మూదిత్యుని క్రియ న,ర్చిష్మ తత్త్వము సూపి యడశె సేనిలు చెరలన్. 

979. వ. అట్టి యెడ నీకొడుకు గురునిం గదిసి యతని కి ట్లనియె. 

275. 1. (కొంచ = ఆ. ఓ. న. పః; కశకట-= ఐ. మ. చి. రమ్ముఖంబున = ఓ. న. శ. వ. 

ఏ. శిఖండి ధృస్టద్యుమ్నులు = పెక్కు (పతులు. శీ. చాకిన _ క్కు (పతులు. 

DTT. 1. మహి న్వడి నిషు - ఇ. ఈ; మహుంగనదిషు -బ.వ. 2. [పచయంబుల = ఎ. 

ట.వ. లి. గప్ప=ఉ.ల. శ, నెయ్యి - పెక్కు (పతులు. 5. నటించు నటు 
య 

గను = ఊ; ననెచ్చ నూలుకొన _ అ. ప న వెచ్చునట్టులుగ-ఖ; ల వేచునట్టులుగ-గ; 

న జేర్చినట్టులుగ - ఘ; న చేర్చునటులుగ - ద. శ. ష. 
రు ట్ 

279. 1. ఇడపి- ద; బుడిపె - ఉ. ఖ. ౨.లు గలగన్ ఇ. ఈ; ల నెల్సన్ గాలు 

దలకన్ = ప. 
గ 

DT9. 1. జేరి = "పెక్కు [వతులు; జూచి - జ; గూడి - ఊ. 
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200. కే. పట్టి 'పాలాగ్చెదరు మీరు పాండుసుతుల, నీవు ఖీష్ముండు నలిగిన చేవతలకు 
౪, “వైన మార్కొనవచ్చునే *నేన నరుండు, *నొంపగా నిట్టు లొప్పరికింప6 

దగునె. 

281. వ. అనిన విని కుంభసంభవుండు గటకటం బడి యతనితో ని ట్రనియె. 

262. తే. ఎన్నండును మున్ను వారలయేపు నోపం గాన మెట్టు సము[దంబులోన 

బుజ్జు 
వైవం "గొన్నంత గొనుం గాక వారి *7ల్వ, మాకు *ళక్యంబె చవి 

| గానిమాట లేల. 

268. క. అనుచు మొన గడచి *నడచిన(, గని పాండుతనూజనై నికి వాతంబుల్ 
*గనుకని విచ్చిన సాత్యకి, యనిలజవం బెసంగం దాయక నస్తాంచార్యున్. 

. ద = నా! . న (దోౌణుండు దుర్యోధన /పేరితుం డ్డౌ వొండవవై న్యంభు మై (6 గయ్ విఎ 

సం, 665.21 

284. సీ, తాడి యుజ్జ్వల బాణతతి వియించిన నవ్వుచు జెడితంపునార నములు 

గురుడు కై నేయువె 6 గురిసిన నొచ్చియు. చెరలక యాతండు తీ వభంగి. 

బెనంగంగం జూచి పావని *యేచి *ేగురునివై నిశితా(న్హ్రోనంతతి నించి 
ర్ం 

నంత శల్యుండును శాంతనవుండు నతనికిం దోడ్పడి యడరి ఖీము 

౨80. 1. పల్లార్చెదరు _ మ.వ. బి నయిన - ఎ. ల. నరుడు సేన - ఎ. మ. 

4. నొప్పు - ఆ. ఈ. బ. 

282, 1. మోటు - ఆ. వి. గొన్ని(న్నన్ని = అ. ఘ. చ.ర్వు. ఠ,డ. బ. లి. గెలువ 

చెక్కు (పతులు... 4. శక్యమె - సెక్కు (పతులు. 

288. 1. గడచి _- న. మ. 2Xి.నడిచి-బ.మ. ల. [వాతములున్ -9. 4. గనుగొని_ 

ఏ. ఐ. మ.వ;కని కను- చ;కని కని -ల. ర్. పేర్చిన వ; నిలిచి(ల్చి)న - 
ప వచ్చిన_మ 

264. 1. బ(పృరగించిన - ఈ. ఉ.ఐ. మ, ల; గదియించిన - త. వ. 2. నారప 
మున -వ. కి.యును-వఏ.గ. 4. [దోణువై - చెక్కు. (పతులు. ర్ ములు a. 

చెక్కు - క. వీ. శ. వ. వ, 6. యాగర్చె- అ. వ. 
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చేయం దొడంగుటయును నే కణ (డౌపదే,యులును దాను గవిసి 

యు|గలీల( 

"బటుగీరయంబు *మై పుభ|దాసుతుండు దు, ర్వార విశిఖతతుల 

వారి. బొదివె. 

గా 

కడువడితోడ నప్పుడు శిఖండి ధనుర్లుణనిన్వనంబు పె 

ల్రిడరంగ బాణజాలము 'వియ త్తటిం గప్పంగ నీదీనై న్యముల్ 

సుడివడ భీష్ము6 చాకుటయు( జూచి మనంబున శీనాంట దానితోం 

బొడుతునె యంచు మార్కొనక పోయు *దొలంగి యతండు భూవరా. 

కనుగొని కురుపతి యాచా,ర్యుని. బురికొలుపుటయు నాతం డుద్ధామగతిం 

జని కడిమి మెజటయ నుజ్జ్వల,ఘన మార్గణిపుంజముల లిఖంది( 'చెరల్బెన్. 

అమ్మయి? గారవులును దర్ప మృ్మలర(గ జెలగుటయును 

బాండవబలముల్ . 

'సమ్ముఖమునం దలంపడినను, నమ్మర్షం బు|[గ మయ్యె సం|గామమునన్ , 

ఓఓాళుల మేఘంబులు. గర, వాలాదినిశాతహా శివర్లాంశుత టి 

న్మాలయు గుణీరవగర్జలు., గీ లాలపువృష్టికిం దగియె నట్టియెడన్ . 

126 

ఆం 

205. చ. 

286. క. 

287. క. 

288. క, 

వీరిర్, 

286. 

287. 

288. 

7. బరగతరయము అ; బంటితంబు ను. 8. రయముమెరయ _ వ. 9. మెయి- 

జ. ట. ద.మ. 10. నుభ [ద వట్టి యును = ఆ. ఏ.వ. 11. కిఖల అ. ఎ. ట. ప 

ములను ర్లు. డ; వృష్టి - శ. షు; వంకి వ. 

1. వియత్ స్థలి - ఆ. ఇ. ష;వియత్తలి _ ఉ.న.మ. శ; వియన్నది - గ. ద. 

2, నైనికుల్ - అక్కు పతులు. కి. నాటి _ట. 4. నతండు దొలంగి - ఈ. ఓ. 

గ. ద.న. బ. వ. 

1. భూవరు డాచార్యుని = ఇ. ఈ. 2. పుంజమున _ పెక్కు (పతులు. 

1 [గమృరుటయు నా రెంటికి = ఎ. చ; కమర. దల పడియను వడి _ శ. షమ; 

సమ్మదమున = చ, 

1. తూలిన ఆ, ఈ. ఊ. ఏ. జె. రు. డ.న. బ వ; ధూళియు - చెక్కు. (పతులు. 

2. గర్జంబులుం - ఆ. ఓ. కి. (వాలిన వర్హాగమంబు వడువున నొచ్పెన్ _రు. .డ 
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269. క, (పోవులు గట్టినగుజ్రపుం (బేవులు నేనుగుల తజఅచుంభీనుంగులు 1ర 

° కావిలత వెల్ల చీరలు, గావులు 2న భటనికాయీకాయంబులు వై, 

200. క. నమరాంగణంబు గడుఘో,రముగా నిరువా6ంగు. బోరురభసంబున ది 

క్సమీతి *వడంకాజెం బొగజెడు, నమరులయులి వడ రె జదల 
6 నతీనివిడముగాన్. 

291. క. అనిలజభీష్కులు దమతమ, మొనలకు6 గన్నాకు లగుచు మునుకొని వడి న 

ర్థునకుంభసంభవుల[ పా,పునం శేజూపిరి వి|క్రమంబు భూరిబలంబున్. 

292. క. భీమునిదెసం గాళింగో,ద్రామగ జానీకశసం గతత్వస్సురణా 

భీమగతిం ిదణిమెం గురు,భూమీళు(డు భఖీష్మోగురులు *పోళెడుబలిమిన్. 

295. చ. అజిముఆి నీకుమారవరు లత్తజి నందఖు నాబకారీె 

నుఅక *రథంబులం బజప నుజ్జ్వలశై లము 'మేఘబ్భందముల్ 

గిలికొనం శీగప్పిన ట్లయిన6 |గీడి గుణోన్వన ముల్లసిల్ల నే 

_డెజ విశిఖపతాన మనుత్రీ| వసమీరము నేపు నూపినన్,. 

294. క. ఆరథినివవాంబులు న,వ్వారణములు( జెరలి మరలి వడి. బజచుటయుం. 

"గౌరవబల మెల్లను రణ,ళూరుండు గాంగేయుమబజువు సొచ్చి వికల మె. 

289. 1. రక్తావలి (శ్రి) నెల్ల క. గ.ద. 2. నై వీరభట కాయంబు -వ. 8. కాయం 
బెల్లన్ - ఎ. ఘ. యు. డ 

290. 1. వణకాడె _ సెక్కు (పతులు. 2. విశదముగన్ - ఐ. మ, వ. 

291. 1. బొలిచిరి _ రు; జల్సి (లిపి) రి= న. బి, 

292. 1. నమ్మదత్వస్ఫురణా - ఉ. ఎ; సమర తత్వన్ఫురణా-త; మాగధత్వస్ఫురణా = న, 
ఏ. దరిమెను _ అ. ఈ. వ. ద. ప; గవిసిం-క. లి. గురుల -అ. ఆ, జ. ట. ఇ. 

మ. వ.వ. 4. బొదివెడు - మ. 

299. 1. కుమారకులు నత్తరి _ పెక్కు (పతులు; కుమారులకు నత్తరి - ఐ. ఘ. మ. వ. 
వ. శరంబులుం - అ. లీ. నొప్పిర = జ; చేరిన - న, 4&. ధ్వనియు ౬ ఎ. క, న,వ. 

294. 1. బృందంబులు - అ, ఆ. ఎ. జౌ. వ. శ. మ * 
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295. వ. 

296. క, 

297. క. 

298. ఆ. 
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ఇట్లు నేన మొగకిరిగినం గని సుయోధనుండు బరవసంబునం బురీకొల్సి 

చేయి వీచుచు నగ్గలిక నడచినం గాంభోజగోపాలసింధుగాంధారసౌపవీర 

(తీగ _రకళింగ| పముఖబలసంగతు లై. ఆ శకునిని ంధవులు దుళ్శాసనుం బుర 

స్కరించికొని యురవడించి ఫీమపార్టులం బొదివిన ధర్మనందనుండు వెన్ను 

దన్ని యదల్చినం జేదికాశకః రూళిపాంచాల చె నై న్యంబులతో ధృషస్ట్రద్యుమ్న 

పురోగము లగురథికముఖ్యులు గడంగి కవిసి రప్పుడు పీందానువిందులు 

గాశిరాజును నై ంధవుండు ఫీమే సేనుని వికర్ణుండు సవాదేవుని. జి! తసేనుండు 

శిఖండిని దుర్యోధనుండు విరటుని ( దిగర్తులు నకులుని [దోణుండు చేకి 

' తానసాత్యకులను గృవహార్దిక్యులు ధృష్టద్యుమ్నుని సౌభదుండు సాల్వ 

కేక యులను ధృష్ట్ర కేతుఘుటోత్కచులు నీకొడుకులం దలపడిరి యుధిష్టి 

రుండు చాను మ దేశ్వరుం చాంశె నిట్లు సంకులసమరం బై న న(న్త్రశస్త 

సంఘట్టనంబున వెడలుమంటలు మింట “నడరి మధథ్యాన్నా[పచండంబు లై. లె 

యున్న చండకిరణుకిరణంబుల మగిడింప నరదంబులు దాశి పడి పొరలు 

కరులును గరివాసాకర్ల ర అపిధ్వ స్త సంబు లగురథంబులును దురగఖురపుటవి 

ఘట్టతగాత్రు లగువ్దాతులును బదాతివర్గానర్గళ పపారధా రాళర క్ర క్ 

సిక్తంబు లగుఘోటకంబులు నై చూచుఖేచరులకు వెక్కుసం బయ్య 

నట్టియెడ. 

ఖీమునిశేపోరుట గడును,ద్రామం బై. మెజయుటయు. బితామహుండు శర 

సోమవిదారితుం జేసె మ,వేకీమర్షోత్కర్లుం డగుచు శీనతనిం బెలుచన్. 

కనుంగొని సాత్యకి 'యేనుం,గునకు శేసిడులు సూపినట్లు కోపంబున ఖీ 

ష్మునిమీందం గవిసి యుజ్జ వల,సునిశితిభల్లంబు లేసె సురలు నుతింపన్. 

1అరికి *యత(డు సూతుతలం ెగ *నేసిన, నధిప వృష్టివీరునరద మిట్టు 

కనట్టుం కీదిగిచె నప్పు డాకులగతి ఘోట,కములు దద్భలంబు గలంగం బడంగ, 

297. 

1. కొలిపి - సెక్కు (పతులు. 2. పొంచాలాది _ పెక్కు. (పతులు, 

1. పోరున - రు, డ; పోరును - వ. 2. మర్దనశీలు డగుచు - అ. లి. సమ్మద 
లీలన్ - ఈ. 

1. సిళ్లు జూపినట్లు - "పెక్కు (పతులు. 2. బాణంబు - ఈ. శ, ష 
య. ౧౧ 

1. అలిగి = సెక్కు (వతులు. 8. యతని - ఈ. ఐ. మ. లి. (వేసిన - “సెక్కు 
(పతులు. 4. నట్లు తిరిగి తిరిగె నాకులబడి - అ; నట్టు వీగి తిరిగె నాకుల - ఆ. 

5. దిగిచి తిరిగెనా - "పెక్కు (పతులు. 



502. క, 

808. వ. 

లీ04. శా. 

905. క. 

806. క. 
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మరలుపుండు పట్టు డిట తెం, డరదమునకు వేగ!వేగ యడ్డము 2నుం ణా 

తురు. డయ్యెను సాత్యకి సె,చ్చెరం *జొరు. డనునులివు వారినేనం 
జెలంగెన్. 

వికలరథు. డగునావృష్టివీరుమీంద, నేయ నొల్లక మీతంశడి యెనక  మెసంగ 

బాహుబలమునఈ. బాండవవ్యూ వావిదళ ,నంబు సేయం దొడంగ 

భూ నాథముఖ్య. 

అంత విరాటుడు లయకా,లాంత1కుండుంబో లె. బేర్చి యతిరభనమునకా 

శాంతనవుం గదిసి యేసెం, గుంతీసుతు లలర మూండు[కూరా(స్త్రుములన్ . 

ఏసి తురంగంబుల నో, నేసినం గోపించి భీష్మం డిషుదశకమునం 

చేసె నతని ర_క్తజలో, ద్భాసితగాతుండుగ 'రెండుబలములు. బొగడన్ . 

అటియెడ. 
లు 

గంగానందను. చాంక నర్జునుండు *ీవోంగా నడ్డ మె రాజు మె 

చ్చం గేలీగతి యు౭సిల్లం జని యశ్వశ్రామ షడ్భాణవి 
౧౧౧ ® 

ద్దాంగుం జేనెం గిరీటి నవ్వుచు. దదీయం జై నచాపంబు [దుం 

చెం గోదండము వే బొకండు గొని యేనె౯ (చౌణి చెక్కమ్ములన్ 

గురుసుతు జెడిదపుటంపణి, నరనారాయణులు నొచ్చినక౯ా నరుకడక 

న్నరుణం బగుటయు. ద [దుచి,పరంపరఅతోన నిగిడి బాణచయంబుల్. 

ఉటిక నరు. డట్లు మైమటు, వువుళ్లుగ( చేసి లీల నంగము 'నెల్చం 

బటియలుగ6 జేయ నాతం,!డలు మెడలక మణియు నేసె నధికరయమునన్, 

299. 

801. 

804. 

805. 

908. 

1. నొంచె నన్నరు - గ; నొంచి నన్నరు = ఐ. 

1. వేగనడ్డము - చెక్కు (ప్రతులు. ౨. సొరుడా -క. గ. ట. త; చొరుడా - ఈ. 
ల. జను డను ఆ; బొండను = ఇ; జూడుం డనుచు వారి ఎడ; జనుడే యనుచు 

వా = మ. 

1. కుడును =_ "పక్కు (పతులు. 

1. బోగా - అ. ఇ. రు. ట. డ; పోగా ఎ. ఓ. చ. ల రాగా - ఘు. 

+ 

1. డబిుదలశక = స. 
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807. క. నొచ్చియు( బెనంగిన. గృపయును, మెచ్చు గదిరి విపుతోడ 

1ముయికోని పోలి. 

ట్ట్లచ్చుపడ నేటి కని వి,వ్వచ్చు(డుగ గీడించి యొండువలనికి శీనడచెన్, 
య 

808. వ. తదనంతరంబ. 

809. ఉ. భీముం డుద్యగ!ీదర్పమున భఖీష్మునివై6 జన నడ్డ మై కురు 
(గామణి భల్ల పంచకయుగంబున నాతని మేను *సించుడుళా 

ఫీమద్భఢతుర| వచయభిన్న కతనుండుగం జేసె నాతం డా 

భూమిపు నిట్లు నిదు |పియవు తకు లొండొరుతోడం. బోరంగన్. 

510. వ. కనుంగొనుజనంబులు. 

811. క. చండవిరోధితిమిరమా,ర్రాండు "అనగ దగినవీరు దమలో ని ట్లు 

ద్దండత *జెన(గుట ధృతీరా,ష్టు9ం డవినయలోభముష్కురుం డగుటం జుమీ. 

812. వ, అని రట్టియెడ. 

అ -5 818. క. కురుపతికి( జిత సనుండుం, బురుమి తుడు వేల్పు శుటి 

పుత్తుండు. (బా వై 

యురవడి. దణిమిన "వారికి నరనందను. *జెదురుపడె గుణధ్వని నెలంగన్. 

814. క, పురుమ్మిత్తుని న డుజ్జ్వల,శరముల గంగాతనూజు స_ప్పతిజాణ 
స్ఫురణమునం జితసేనుని, బరమాంబకదళకమున విపాటితుం జే నెన్. 

807. 1. మెయి మెయి = "పెక్కు (ప్రతులు. 2, గేడింఛి _ చెక్కు. (పతులు; శేడించి _ 

అ. ఎ. బ. లీ. జనియెన్ _- ఈ. ఏ. క. జ. యు. త. ల; బోయిన్  ఉ. ఒ. 

809. 1. కోపము -ట. 2. చించు = పెక్కు (ప్రతులు; నించినన్ - గ; సించినన్ - ద. 
లీ. శిరన్ముని _ ఓ. న. వ. 

811, 1. అనం దగి ౬ పెక్కు (పతులు; బోదగిలి=జ. లి. బోరుట - ఈ. ఎ. శి. రాష్ట్ర ండు 

వినయ _ ఈ. ఉ; రాాస్ట్రు ండు మవోలోభ _ శ, 

818. 1. డడ పడి - ఉ. గ్య డడ పడె శ, మ 
ట్ యె 

814. 1. ను భాధితు _- అ. బో మ, వీ. శ. వ, స; విభాసితు = ఇ. వ; నివారితు _౬ఒ. ఓ 
ను బాయగ _ న, 
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815. కే. ఎన్నిశరముల నభిమన్యు. డేసెం దమ్ము. దారు నన్నిషయు 
| కరముల దరిమి చిత్ర 

నేనపురుమి త్తు లతని చేసిరి 2నవో గృవిశిఖములు నాకు భీష్ము. డవ్వీరు మేన, 

816. ఉ. ఆతండు చిత సేనునిశరాసన 'మే_జైజం [ద్రుంచి ఫఘోటక 

(వాతము నొంచి మైమలువు | వచ్చి శరంబులు "మేన. [గుచ్చి యు 

ద్ద్యోతితు( డైనం జూచి కర ముద్దతి రాజ"తనూజివర్గముల్ 

వే తణియంగ6 జొచ్చి పొది'వెం *ీబటుమార్షణోవృష్టి నాతనిన్, 

817. క, ఆీసౌభదుం డుగపు, వేనవిదావాగ్ని శుష్క-ివిపినమ్ము నిరా 

*యాసంబుగ దరికొనుగతి, భాసితళరళిఖలు వారివై 6 కబరగించెన్, 

818. క. రంగ త్పథనస్తుత్య*తు,రంగము. డై తాండవాభిరతు. డగువారులీ 

లం గడంగి వీరీనృత్యము, సంగరరంగమునం *జేసె ళషత్రులు 5 మెచ్చన్. 

5190, వ. జట్టు "పేర్చి కురుబలంబు 'నేర్చునభిమన్యు. జూచి “జనితమన్యుం డై శుభలకు 

ణుం డగులత్మణుండు, 

815. 1. బాణంబుల _ పెక్కు. (పతులు. 2, మహో [గ =, ఓ; తీవో గ - జ, 

816. 1. కుమార - ఎ. క. ఘ.వ. 2. వర్గమున్ _ వెక్కు ప్రతులు. లి. ఘన - ఈ. 

4. పుంజముల్ వడిన్ - గ; వృత్తి = ఐ. చ. మ.వ. 

917... 1. సౌభదుడు వేగపు-అ. ఎ. జౌ. చ. వ; సౌభదుడు వేగము - మ. ల; సౌభదు 

915. 

819. 

డమోఘ (గ్ర పు_ ఇ. ఊ. క. ఖ.రు. డ. ద; సౌభ[దు డువగత - ఈ; సౌభ[దుడు 

మనమున - ఘ, సౌభదుడు మగటిమి-జ. ట. 2. విపినంబు - పెక్కు |[పతులు, 

త్రీ . ననా- ఆ. ఐ. మ.ల. 4. యానంబున - చెక్కు (పతులు. 5. గురియించెన్ = 

ఏ.క. వ; గవియించెన్ _ శ. మ; నిగుడించెన్ - ప. 

l . రంగ|దథసనం ౬ పెక్కు. |[పతులు; రంగత్ [పథనం - మ. ల; రంగడ్ దృఢనం - అ, 

ఏ. గ. 2. తురంగుం బై -ఒ. ఖ. రు. డ. లి. కృత్యము = అ; నృ(వృ)_త్తము లు 

ఎ. బ. మ. ల. వ. ఉ.జూపె _.ఈ. రీ. దలకన్మ్ - ఊఊ. ఓ, 

1. ఇశేచి - ఓ. జొ. వ. శ, ష. 2. జన్యమనస్కుం డై రు. డ.. 
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గా రుల యదము ౯= అభిమన్యు అక్ష్ర ణవమూ అ 0 

సం. 669.80 

£20, క. తలపడి నానానన్హ్రము ల,గ్గలికం గురియుటయు నతండు కాండము లా టీ 

ట్టల 1మైనయలుక నాతని,లలితోరస్థ్ర్సలమునం గలయ నాటించెన్. ౧ 

821, చ, శెరలక లక్మణుండు దృఢదీ_పేళరావలి పార్టుపట్టివె 6 

దొరంగంగ6౬ జేసినం గినిసి తొ _ల్రవాయంబుల జంపి సారథికా 

ధరం బడ నాత6 జేసె విరథత్వము *నొందియు నీదుమన్మం డు 

కి 6 వ ద్దుర్గతి శక్తి నైవ నది |దుంచె మహీం|దునిమన్న( డమ్ములన్. 

కి2ి2. ఆ. శక్తిం 1 దుంచి తీ వసాయక*హాతదేహు6, జేయం దొడ(గునతని చేతిబలువు 

సూచి కృపుడు రాజసుతు దనేతేరివె, నిడి *ీతొలంగం దెచ్చె 

లం జూడ. 
ల . 

820, క, శేకురురాజు కీయోధపీకులం బురోకొలుపుచు భీష్మం డపుడు పోరీకి నడరం 

గరివాయీనరీశర"ని విడత, శీధరణి జలదనిబిడగ గనతలముం బో లిన్ . 

820. 1. మయిన _ ఊ; మగున ఎ ఎ. ఒ; ముగన -గ.యు. 

821, 1, శరంబుల - రు; శరావళి _ ఇ. ఓ; శరావలిం'బా = శ, 2. బొందియు - చెక్కు. 

[పతులు. శి. రతి _ వ. క. డంబులన్ - ఉ.ర్వు; డుద్దతిన్ - ఎ. ల. 

లపల, 1. నరకి - చెక్కు. [పతులు; దునిమి - ఓ; _వెచి- ఆ. న. 2. పీడితు జేయ ౬ గ. 

బరువు - చెక్కు ప్రతులు, కీ. చేతి _ ఏ. క్. నునిచి - సెక్కు (ప్రతులు. 
6. తొలగ . పెక్కు (ప్రతులు. 7. జనులు - “సెక్కు (పతులు, నృవుడు - వీ. శ, 
వ. న; నీసుతుండు - ఐ. మ. 

కీ28. 1. కురురాజ - ఆ. క. త. ద. 2. వీరయోధుల ద. శి. కొల్చుచు - పెక్కు 

(పతులు; కొలిపిన - గ. 4. కడరినన్ _ చెక్కు (పతులు; ర్. రథ - గ. వ, 
ర. శవ, శబ, శత -అ. ఇ. ఈ. ఉ. ఏ. ఒ. ఓ. జొ.క,. చ. జ. ట. న. ల; శకటంబుల్ 

ధరణి - ఐ.ను. 7, నివిడిత _ ఉ. ఓ. జొ. జ. ట. బ; వీడిత - ఘ. 

జలద - ఈ. 9. బొలిచెన్ _ పెక్కు (పతులు; బొదివెన్ - జ. 

8. బొలిచె 



824. ఉ. 
థి 

౨526. క. 

౨2'/. చ. 
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సాత్యకి యప్పు 'డేచి శరజాలము "చి తలఘుష్పుటత్వసాం 

గత్యపిరాజమానముగం "గౌరవనేనం గలంగ జేసి యా 

_ ద్ధత్యమునం దనర్చిన నుదా త్తమనస్కుండు శసౌమద త్తి యా 
హుత్యభీరామేవహ్ని (కీయ నుజ్జ్వ్వలు. జై. వెసం 5దాకె నాతనిన్. 

"తలపడి యంత్య కాలళిఖి దారుణభంగి న మేయమార్షణా 
ర్చులు *వరగించుడున్ భయము సొచ్చి జనార్దనుతమ్ముీతోడి యో 
ధులు ర్పిలుసన్న + దత్పుతులు దోర్చలీదుర్దము లై "వదుండు న 

గ్గలిక నెదిర్చి యి ట్లనిరి కౌరవస_త్తముతో నుద|గతన్. 

భూరి ళశవసుండ 'యెక్కటి, వీరశేవినోదంబు *సలుపీివేడుకమెయి దు - 
ర్వారత *వచ్చితి 5 మొక్కరు., గోరికొనుము సంగరమునికున్ మాలోనన్. 

అని విని నవ్వి 'యొక్కండు మద(న్త్రబలంబున *కోర్వ( డోపినన్ 

సునిశిత బాణముల్ వఅపి *సూలరెల *నందలు నొక్క-పెట్ట యే 
పు నెఅపుం డన్న నారథికపుంగవు లేయ నతండు నమ్ము శె 
ల్రను దునుమాడి వారిం జటులన్ఫురితాంబక వృష్టి ముంచినన్, 

ల24. 

౨25. 

996. 

లవ. 

1. శమము విస్ఫురత్వసాం - ఐ; శీఘమ విస్ఫుట - వ; క$ీఘమ విన్ఫుర - మ. 

2. సోమద త్తి _ పెక్కు (పతులు. లి. వర్జీతాగ్ని - శ. మ. స. క. మూర్తి - గ. 
5. గిట్టియా - ఎ. ఒ. చ. 

1. తలకొని _ ఎ. 2. పరగించుడున్ - న. వ. బ. మ. ల. శ; వరగించినం - ఏ. 

గ. ద. కి. బొంది -ఉ; జొచ్చి - న.ఐ.మ.ల. శ. తోటి - ఎ. ఘ.వ. 
క. "పెర (సన్న) చన్న -ఐ. మ.వ. ర. దుర్మదు - సెక్కు. (పతులు; దర్చితు-బ; 

దుర్చలు-గ. 7. కడంగియ = ఎ. గ.మఘ. 

1. వినోదములు - అ. ప. 2. నలుప = ఆ. ఓ. జ. రు. న. బ. మ. అ. లి, వేడుక 

మె దు. పెక్కు (పతులు. 4. జొచ్చి - శ.వ. ర. మొక్కరి - ఇ. వ.వ. 

6. నేరి _- మ. వ; 7. కిట - ఐ. మ; కును - సెక్కు పతులు. 

1. యాతడొ - ఈ 2. కోపడో _ ఈ. జె. త. శి. ళూరుల- - ఎ. జౌ; సూత్యులు 

లు -న. వ; 4. నందర-ఊ. ఐ. జొ, చ. బ, మ. .ర్. నంబులె- ఏ; తూవు త. 
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828. క. 

శీ29. క. 

తీల0. వ, 

&ల1. చ, 

ఓఫ2, వ, 

కలల, ఆ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ల్ | 

పొలి వోని శార్యశేఖం, జెలంగుచు వాకేయు లతని. జేడ్ప్చడం చెక్క 
ల 

ముల నొవ్వ 'నేసినం గడు, నలిగి శరాసనము లెల్ల కీనాతండు *ద్రుంచెన్ , 

కోదండదళక శీ ఘ,1చ్చ్ళేదం బొనరించి “యపుడ శిరములు *పదియున్ 

భూ దేవికి *బలిగా రని, ష్పూదించెం "గౌర వేం దుబలములు 6'సెలంగన్. 

ఇటు వడిన కొడుకులం గని వృష్టి వీరుండు. స ర 

వగపును *గోపముం గదుర వై రిబలంబు *దలంకC *చేరు వె 
నొగనొగ దాంక6ంగాం *బటజుపి నుగ్గుగ ర్గార్రవసూతు నేసి 6బె 

ట్టుగం దురగంబులం దునుముడున్ "వెస నాతండు నట్ట కిచేసె( బా 

టిగ( గరవాలముల్ గొని ఏవడ్షిన్ దిగి *ేనేలక్రు 2దాంటి రిద్దయిన్ . 

legs సమయంబున, 

"వేగ *మెయిది వృష్పివీరు ఫీము6డు గుకువీంరు గురుీవిభుండు గారవమున 

కివనుకం కజనంగ6 గదివిచి *తనతనిరథము వెం ిబెట్టికొనుచు( దొల6గ6 

బీతి జనిరి, 

1.2 (క ఖలం - ఊ, ఖ. రు. డ; లీలం త. 2. అపుడు - పెక్కు (పతులు, 

లీ. నార్చుచు - ఉ. ఎ. జౌ. చ 4. దునిమెన్ _ పెక్కు ప్రతులు. 

[| చ్చేదనమొ = అ; చ్చేదమునొ =ప= ట. 2. పిదప - ఇ; యపుడ - అఆ. న. వా. 

శ, మ. లి. బ (వ) డియెన్ _ ఉ. ఊ; వడియా - గ; చదియన్ - డ; దడియన్ - 
ట. 4, బలియుగ _ ఓ. ద. 5. సంపాదించెన్ - అ. ఓ. ద; నాపాదించెన్ = ఇ. ఈ. ఖ; 

. నంభావించెన్ _ వ; నుత్చాదించెన్ - ఉ. ఎ. ఒ. చ. ద; నాస్యాదించెన్ = రు. డ. ల 

881. 
6. మాగడన్ - అ; బొగడన్ - ఇ. ఏవ. పొంగన్ _ ఉ. ఎ. ఒ; బొంగన్ - చ. ద. 

1. రోవముం యు, డ. 2. దలంకిచూడగా - ష్య దలంకుచుండగా - క. 
8. చేరినై _ చెక్కు ప్రతులు. క. గడగి- అ. వ. 5. గౌరవు-అ. ఇ. ఖ. బి. 
6...బిట్టుగ =ఊ.డ.త. 7. వ(డి) డ =. జ. చ. రి. చేయ- ఆ. ఎ. ఓ. జొ; 
శేయుయ)బో _ ఉ.ఒ. చ. 9. కడిందిగ - ఉ. ఎ. ఒ. జొ. ట._ 10. చెగి. చెగ. 

లీలల. 

గీలిలె.. 

దిగ _ ఆ. ఇ. ఐ. జమ. ల. 11. చాటిరి నేల కిద్దరున్ -9ఇ. 12 వాలి-ట. 

1. అట్టి యవసరంబున -ఏ.ట; అప్పుడు = ఉ. ఎ.ఒ. చ. శ.ష; అట్టి యెడ వగ 

|, మయ్యదుకురు = ఆ. న మయదు _ ఊ. వ; మేగివృష్లి = ఓ. వ దీవవృష్టి. జః 

బ. ౨. వరేణ్యు నీదు కొడుకు వెనుకద = ఉ. ఎ. జ. చ. శి. గిలి చలము డించి - 
ఎ.ఒ. చ. కఉ. దిగిచి _. ఆ. జె 5. దిగిచి _ "క్కు (ప్రతులు. 6. తమతమ 

- "పెక్కు (పతులు. T తేరివై _ బబ. రి. నిడి తొలంగ -దెచ్చి రెల్ల జూడ - బ. 
9. కొని తొలంగి - పేక్కు (పతులు. 



లలర. క, 

889. కళ. 
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ఆంత, 

అపరా హ్హాసంగతుం డగు, తపనుం గని (పొద్దు (గుంకె. దడ వేంగుదు రీ 

రిపు లని కడంగి నరు డస్త్రపరంపర పేవజపి నీదీీరథికుల కినెల్సన్, 

. నివాతులం జేయుచు వివారించుచున్న ౦ గనుంగొని. 

* సైరింపక "యే _డ్రెజం గురు, వీరా గణి యిరువదేనుి వేలోరథంబుల్ 

పోరికి. బురిటీకొలిపిన రష స్ఫారగతిం రూడి కవిసెం బార్జునిమీందవ్ ॥ 

కడు! వెసం గవిసిన యవి గృవ్వడి బాణజ్వాల కలడర వడి దావాగ్ని ౯ 

మిడుతలు ర్వాల్రిసిన క్రియ బొడి,పొడి యయ్యెం గురుబలంబు 

ర్ఫాం గడంగంగన్. 

1కరణంబు లడ6గి యంతకు, నరుణత్వము మెజయం దరణి యసర్శాదిశిరం 

*“సృరణను నధికరణాలం,కరణం బొనరించుటయును కగాంగేయు. డెడన్. 

886. 

లిలీర్, 

887, 

885, 

886 

[. వరే _- పెక్కు (పతులు; బొదివె - ర. 2. యోధులశెల్లన్ - జ. 

8. మీదన్ _-త. 

1.చున్న సమయంబున ౬ ఘ. 

1. గురు డే_డెర -ఐ.మ. ల వేలు ఆ. ఐ. జొ. చ.వ.మ. శీ. రథము(లం) 

లన్ _ చెక్కు ప్రతులు. 4. కొల్చిన _ వెక్కు పతులు. శ్. విస్తార - ట. దః 
6. నిగు(గి ది = జం 

[. వడి -ఉ. ఎ. చ.ట.ద.ల. కి, నాకవ్వడి -ఐ. గ. జ. ద. మః నవిగ(క) 
వ్వడి -క. డ. న; నక్కవ్వడి -బ. 8. లడరు - ెక్కు (పతులు; అడరి _ 

త. ద; లడరి వడ = గ; లడరువడు - మ. 4. వాలగ్షిన్ - పెక్కు [వతులు; 
వార(గ్గిన్ )గ్నిన్ = ఐ. న. మ.వ; కారగిన్ క; గా(వా) లాగ్నిన్ = చ. ఇ, వ. 

a N 

5. దొరగిన  బ. 6. పొంగడరంగన్ - అ. ఘ; పొంగణగంగన్ - చెక్కు 

(పతులు; పొడ వడగంగన్ - ఊ. శ. మ, 

1. కిరణము లడంగి-కొన్ని (పతులు; కిరణము లడగిన ౬ కొన్ని (వతులు. ష్ స్పుర 

ణంబున నరుణా = వ. ఘః; న్ఫురణం బను కిరణా ౪9; స్ఫురణాలవ కిరణా =బ; 

ఘ్ఫరణనవీకరణా - ఆ; కి. గాంగేయుండున్ ౩. పెక్కు (పతులు. 

ల 



శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

1 శాంతం బయ్యెను 2 వాపూాన్ననంతానం బెల్ల కినిపుడు సంధ్యాసమయం 

కరింతట నేంటికి నని సాలింశము గా క్క్రిక్షం కీబోర లెన్ర్రై యున్నే. 

అని తలంచి క ంభసంభ వాది యోధముఖ్యుల శకిటీంగించి బలంబుల6 దివియ 

నియమించి, 

సమర కీడనలీలం, కదమక తమళ తనిసి మరలి తమతమయా వా ౧ 

సములకు నగి రుశయనై ,న్యమ లజనంబులును కిదివియులు వెలు(గంగన్. 

'రెండుివీళ్లజనంబులు రేలు వివిధ, వాద్యసంగీతములను సాహిత్యమధుర 

లలిత గోష్టీకివినోడంబు౯ను (బ మోద,భరితు లి (పొద్దు వత్తురు 

భరత ముఖ్య. 

«7 శ్రి వష్టదివన యుద్ధ (మతు ఛ్ 

సం, 6_71_1 

పనవనాంటిరా్యాతి సనుటయు చెలతెల వేగునప్పుడు ధనంజయుండు సేనా 

పతి రావించి. మకరవ్యూహంబు సంఘటింపు మని నియమించిన నఖిల 
జనంబులకు "భీతి నెకొన నతం డమ్మోహరంబు దీర్చునెడ చానికిం 

బార్భపాంచాలపతులు శిరంబును గవలు గన్నులును ఖీమసేనుండు దుండం 

బును సౌభ|ద|దౌవచేయభఘటోత్కచులు గండస్థలంబులును సాత్యకిసహితుం 

1. శౌంతం -_ అ. ఆ. ఊ. ఎ. ఏ. ఐ. ఓ. మ. అ; [పాంతం -న. 2. వాహిని - 

ఊ. ద. లి, నిపుడ -న.మ. కీ. బింతకు వీ. మ. 5. కం (80) త-జఉ. ద. 

ర, బోరు _ పెక్కు (పతులు, 

1. క్రీడాలీలం _ “పెక్కు (పతులు; |క్రీడాలీలల = ఖ. జ. త. ల. ల. దమ తమ 
- వైన్యములు గూడ ఎద. లి, దివ్వి - ఒ. ఖ. యు. డ. 
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840. క. 

లి41. వ. 

4౨, క. 

విశ, శే. 

రీ44. వ. 

40. 

7. 

వోల్ట్, 

944. 

1. వీడుల జనములు యు. డ; వీళ్లుల వారును _ క వీళ్ల బలం = ఊ; వీళ్ల జనము 

లును ఎఖ; దిక్కుల వారును _శ.వమ. శి. రేయి ఈ. ఓ. చ.వ శ. మ చేలు 

_-డ. న. కి. నినాడంబు- ఓ. 4. వుచ్చిరి - చెక్కు (పతులు. 

1. చేకొని వెడలి _ ఉ. ఊ. చ. ట. డు త్త చేసికొని వెడలి _ ఇ. బగ. ఘు. జం 

బి; చేసికొని వెడలి .ఐ. ద. మ, 



845, 

846, 

847, 

848. 
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"క యుధిష్టిరుండు గంఠంబును ధృష్టద్యుమ్న పురన్సరంబుగా విరాటుండు 
వెన్నును శేకయులు 'వామపార్శ $0బును ధృష్ట కేతుండును గరూకళపతి 

యును దకిణపార్శ స్రంబును గుంతిభోజళకతానీకులు జఘనంబును శిఖండియు 

2నిరావంతుండును బుచ్చంబును నై పన్నిరి భీష్ముండు దానికి [బతి 

వ్యూహం బూహించి [కౌంచవ్యూహం బమర్చి యందు జంచువునం కిదాను 

గురోనవోయుం డై నిలిచి 'న్మేశంబుల గృపగురుపుత్తుణును మస్తకం 

బున గృతవర్శ్మయు గాంభోజబాహ్లికులును గళంబున ళూరసే సేనపరివృతుం 

డై. సుయోధనుండును నురంబున సౌవీరసమేతుం డై భగదత్తుండును 

వీపున వించానువిందులును వామపసతంబున సుశర్మయు దక్షిణపకుంబున 

యవనపతియు నపరథా గంబున [శుతాయురు పేతుం డై భూరో శవసుండును 

నిలిచి ర ట్లుభయ నై న్యంబులు సన్నద్ధంబు లై నడచి శంఖశేకగ పము 

తూర్య”నాదంబులు సెలంగం దలపడి మె నట్టిసమయంబున. 

. తలకడచి! నడచు[దోణుని, కీయులవుం జలంబును సహింప కనిలతనయుడడి 

టల కిమగు *ేరోషంబునం ద ద్కద్భలమ. పయిం బలుెవై f్ రథము. బటువేగమునక్, 

. ఇట్లు వజపిన నశనికో _ల్లలకుం గాక 

. తనముందటియోధులు పిలు, ననుటయు.6 గుంభజుండు గినిసి కశరనవకముఖి 

మునిమేన *నా(ట నాత(డు, సునిశితభల్లమున నతని *నూతుం దునిమెన్. 

1వావానమ.( దాన నడపుచు, సావాసిీకత్వమున గురుడు సమర కీడో 
శావాము వదలక వై రి,ివ్యూవాము దల(కంగ భుజనముద్దతిం గవినెన్, 

845. 

లశ. 

లతర. 

2. నిలావంతుండును - పెక్కు (పతులు. 8. చానును _ చెక్కు (పతులు. 

. సేతుం లై =ఖ. జ. డ; సహితుం ఆ_-. స్. (గోవుండును _ "పెక్కు (పతులు. 

6. |పభృతి -9్హ ఊ. ఏ. క. ట. త, 7 స్వనంబులు ౬ ఉ. ఎ. ఘు; నిన్వనంబులు = 

కె. చ.దః; నిదులు = మః రవంయబులు గ. 

1. యవుడు - అ. ఈ. ఏ. ఇ. యలవున్ జలమును _ "చక్కు (వతులు. లి. ముగ. 

ఊ. త. ప. 4. కోవంబున ౬ ఉ. జొ. చ.ద. ర్. దేరు వటు _క. ఖ. జ, 

1. విరి -భఘ. 2. శరవర్ష ము ఖీ _- జ. లీ. నాటి - "పెక్కు (పతులు; నింప _ ఇ; 

నించ నొంచిన - ట; నించ నొచ్చియు - న. 4 నూతుని = “వెక్కు (పతులు. 

1. వాహనములు లుల చా నడపుచు-వెక్కు ప్రతులు. 2. కృత్య-ఘ. శీ, వ్యూహాంబు 
దలంక = "క్కు (పతులు. 
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ఫి! 

849. క. మీతండి [దోణునకుం దో, డై తజీమినం శేకయులు భయాకులత మరు 

ద్దూతాంబుదగ తి( చరలల, 'నాతతస్భృంజయబలంబు లణీముణీ 2927న, 

850. ఆ. అధిపఫీమసేనుం డడరిన గౌరవ, నై న్య మతని చేత జాంపకట్టు 

వడియెశీనపుడు ధరణిపతు *గద్దరును శ జేయి, వీచి తణిమి రధికవి|క్రమమ.న. 

851. వ. ఇప్విధంబున ధర్మనందనదుర్యోధను లగ్గలికం బురీకొలుప మొగ్గరందిలు 

శెండును గండు మిగిలి తలవడియె ననిన విని ధృతరా ష్థ్రండు సంజయున 

కి టనియె. 
కఠ 

శీర్®ి, ఆ. మనబలంబునందు మంచి*మగల్ సాల్క గలిగి ీయాబలంబు "గలువీలేమి 

దై వక్ళతము గాదె తలంపం జోద్య్ధము మున్న, *యెజుంగ6 జెప్పె 
విదురు( ర్క్తట్టు లగుట. 

858. కో. అతం డెంత సాటి చెప్పిన, మతి హితముగం 2గొనండు కికీడు 
మాన(డు కడుడు 

రతి మొన నాతనూజు(డు, మతి కర్ణము వెనుకంజనక మానునె 

యెందుక్ . 

నొ “<nAl జ్య లీర్కీ. వ, విధిక్భతం 'బెవ్వరికి నుడుపవచ్చు నెట్లు గా నున్నది యట య్యెడుం గాభ 

యనిన నంజయుం డతనీ కి ట్రనియె. 

849. 1. నాతరి _ పెక్కు పతులు. ల, గవిసెన్ - ఇ. ఊ. ఎ. చ. వ. శ, మ 

850. 1. సమర క. 2. లనందరును _ ఐ, మః; లం(లిందరును = బ. జ. ల. లీ. కేయు 

= పెక్కు. [వతులు. 

851. 1. కొల్పిన ౬ "పెక్కు (పతులు, 

నీలి 1, మగలు = “పెక్కు (పతులు. 2. యబ్బ - ఉ; యుండిబలము - భఘ; యాబలమును 

-గ.ద. కి. దేమి- ఎమ. 4 ఇయిరిగి చెప్పె - పెక్కు పతులు. క్. డిట్ల 

యగుట = "పెక్కు (పతులు. 

858. 1. హీనత - ఒ; హితవు - రు, డ; హితముంగొనడు - జ. 2. గొన (డ) క - 
ఓ. కత. బ. లి మానడు కేడున్ - ఓ; వీడు మానడు = ల. 

రికీ, 1. కిం గడవ - పెక్కు (పతులు. 



శి5ిర. ఆ, 

? 

శీ66. వ, 

శీక7. శే, 

శీ56. క. 

శీ59. వ. 
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నీక నూఖవుండు *నెజిగుజి యొబజుంగమి, శీ యటింగయెటింగ్ యతని 

'నేలచెప్ప 

మనయుపేజవలన విను వాంటిజూదంబ, నేండు గయ్య మయ్యె నృపవ శేణ్య. 

ఇంక 6 బశ్చాతాపం బుడిగి ధిరుండ న్ సమర (వ కారంబు విను మట్టయెడ 

ఫీమసేనుండు *భవతక్సేనాసాగరంబు పాయ వడం దణిమి చొచ్చి దుళ్ళాస 

నుండును దుర్విషహుండును దుర్మదుండును దడున్సవుండును జయుండును 

జయల్సేనుండును వికర్ణుండును జిత్రసేనుండును సుదర్శనుండును జారు 

చితుండును సువర్ముండును దుష్కర్జుండును నొక్కచో నున్నం గనుంగొని 

యక్కు.మారులం చాఃకిన, 

వారలందటు నొండొెరు( శేరువేరం,ీవిలిచికొని నీడ సనుజెంచె థీము6 వీడీత( 

డొంటి యగపడ్డ *చోటన యుక్కడంగం బొదివి క్చంపుద మని 

కయ తిన్ఫురణ 7చ్చస్టి 

ఉ|గ|గవహాములు లయశకా,ల| గవాపతిం బెొదువు! కీయ నలభఘువి|క్రమగ 

ర్వా|గవామున 1ేముట్టికి కిపు,”ని| గవాలంపటుని ఖీమునిం జటులీగతిన్. 

ఇట్లు నీకొడుకులు చతురంగబలంబుతోడం జుట్టునుట్టన వృకోదరుండు 

సంతనంబున బొదలి సారథిం గనుంగొని నీ నీరథం బిచ్చట నిలిపికొని 

యుండు మని నియోగించి గద వుచ్చికొని ధరిణికి లంఘించి. | 

లెర్రి, 

లల. 

శైల్5. 

1. నీతి యుక్తుడు గామి = ఉ. వ. చ. జ. క. 2. యొరుగ మిట్టు అగుట _- ఈ. ఏ 

'యెరుగ మిట్లు లతని = పెక్కు "పతులు. ఏ. జూదంబు = "పెక్కు (పతులు. 
లు 

1. భవశ్సేన పాయవడం - "పెక్కు ప్రతులు. 

1. విలుచుకొొని = చెక్కు. (పతులు. 2౨. వేను = ఐ. ఘమ. మ డంకనొం = ఈ; 

డితడునొం - ఓ; నిటకు = చ; డిచట = జ. ఏ. నొంటినగ - పెక్కు (పతులు. 

4. చోటనె - ఉ. జె. ట.డ.త. 5. పట్టు _ వెక్కు పతులు. 5. మవా_ క. 
న. బ. 17. మెరసి = ఇ. ఎ. ఐ. న. ల మరయ - జ. మ. 

1. బొదివిరి = వ; జుటిరి = క; బటిరి వ. 2 న్మిగహు డగునటి _ ఇ. ఓ. న. వ. 
వ్ (A) శి 

ప. మతిన్ _ గ. ద. 



శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

కవిసి 'యుగాంతదండధరుకై వడిం గోలు మసంగి కుంభముల్ 
సవులంగ6 దుండముల్ దునియ [ఒక్కూలు !వక్కలు గాంగ దర్పముం 
జవము బలంబు *ఓనొప్పంగ గజంబుల (వేసిన నెత్తు లెల్క6గా 

నవి *వడె ధాతునిగ్లరమయాచలపం కుల కశ్చ 5మేడనిన్. 

అరదంబులు పొడిపొడి యె, సారులోగమ లు నుగునూచ మై 2మొ త్తపుం గా 

ల్వురు శిసిదురుస లై పడ నిశేమ్టురగతి వివారించె వాయుక్సూనుండు 

క~దతోన్, 

చెక్కం| డతోడ నిమ్మెయి, "నొక్కరు(డ ిరథమ్ము డిగ్గి యురవడిం జని సే 
రుక్కున6 *బోరుట గనూడ(గ, నక్కజ మై యుండ గౌర చాన్వయముఖ్యా. 

థీమసేను నపుడు "వెక్కుబలంబులు పొదువు అణిగి (దుపదప్పుత్తకుండు 

శ(స్త్రగురునితోడ సరభసవృ త్తి మెం బోరిపోరి యుడిగి బుద్ది జీగలంగ, 

భూరి!రయంబున నదైసం, చేరు వజప౭ బనిచి యతని” తేరిపయిం ద 

శతాీిరథిన కాంచి శోకము, ేగూరన్ గర్గదిక'నెలుగు గుత్తుకం దగులన్, 

ఆరు డై యవమ్విళోకుని నడిగి భీము జెచట నున్నాడు నాయొడ 

లెట్లు [పాణ 

194 

860. చ. 

861. క. 

8692. క్ర. 

568. ఆ, 

864. క. 

865. అే. 

860. 

861i. 

862. 

§63. 

864. 

865. 

1. యుగాంత్య - చెక్కు. (పతులు. 2. నొంప - ఎ. మ. ల; నొవ్య = గ, కీ. వడి- 

చెక్కు. (ప్రతులు. క. బోలె _ పెక్కు (పతులు. శ్. నత్తరిన్ - న, 

1. బలము ఎ ఎ; గముల్ యు. డ. 2. మొత్తము - ఊ. ఐ.ఘ. లి. సావగ 

నొక్కటి విస్ఫురత - ఈ. 4. ష్టురుండై_ వివా = ఓ. ఖ. యు. త. రీ. నూనుండు 

గదన్ ఇ. ఉ. ఊ. డ. త. ల; సూనుండు దగన్-ఏ. ఘ. చ. ద. బ. 6. "పె వెలు 

చన్ _ ఐ. మ; శడిమిన్ _ ఓ. 

1. నొక్క_రుడు _ పెక్కు (పతులు; నొక్క_రు జై. రథము = ఓ. ల. ఏ. రథంబు = 

చెక్కు. (పతులు. లీ. ఉరువడి _ పెక్కు. (పతులు. 4. బొదువుట = "వెక్కు 

(పతులు. 5. నూవర కక్కజ మె ఉ. జె. ఘ. చ. 

1. నిట్లు - పెక్కు (ప్రతులు. కి. కలగి - “పెక్కు పతులు, 

1. బలంబున గ. 2. నొగలవె సారథి = ఆ. ఓ. న. శ. లీ. రధిని = "పెక్కు 

(పతులు. 4. గూరగ _ “వెక్కు (పతులు. 

a 

క్షే ఆర్హు డయ్యనవి - అ. న ఆరుడగుచువి_డ. ౨, లిట్లు = వెక్కు [వతులు, 



868. వ. 

869. క. 

₹/0. వ. 

871. క. 

భీష్యపర్వ్యము _ద్విశీయాశ్వాసము 186 

సహీత మె *యుండు నత *డొకచందమైన నేమిగతి. బోదు కీనక్కట 
రయెటు(గ జెపుమ. 

1 ! న || రా అనిన విశోకుండు ధృష్టద్యుమ్నున కి ట్లనియె. 

గొదగొని ధా ర్హరాష్టు లతిఘోరవిధంబున( జుట్టుముట్టిన 
న్మదమునం చేరు డిగ్గి వారిణంబులె 6 *జనుసింహ మో యనకళా 
గదం గొని కినన్ను నియ్యెడ నకంపితనుస్థితి నిల్వం బంచి బె 
టైదముగ( జొచ్చె నాహావోపటిన్టుండు ఫీము(డు వారీనై న్యమున్. 

అని యవ్వల నిణీంగించిన నతండు. 

అవి ధ్ర ప్టద్యుమ్ముండు బీమసేనునవం దోడ్య్రడుడు గ 

. సం 478.8] 

కడువడిం జని యంతంతం, బుడమీ( బడినకఠరులేగములు కీవొరలుటకతనకా 

క్విడముడి *యరిగిన తెరు వే,ర్పడం గని వేవేగ రథము వజపవెం గదియన్. 

ఇట్లు ఖీమసేనుం. జేరం బోయి. 

ఇదె యేను. గూడవచ్చితిం, బదిీలుండ వై పోరు మింక బకమర్షన యీ 
కదిసిన వీరుల కనెల్లం, గుదియించెద *ననుచు+ గవిసె గురుీీవికతివయిన్. 

868. 

867. 

68. 

869. 

871. 

లి. యుండ _ సెక్కు. (పతులు. 4. డొక్క - వెక్కు (పతులు. 5. నక్కటా - 

చెక్కు. (పతులు; సకలంబునె _ యు. అ; సకలమునె - ఖ. ర. యేను - ఐ. 

1. అనిన వినీ = చెక్కు (పతులు. 

1. వయిం ఎవ. వి. బడు ఎ. చ. తి. యియ్యెడ న్నను - పెక్కు (పతులు; 

యీాయడన్నను ఎ. ఐ,ఘ. చ. త. వ. ఓ. గరిష్టు(ష్టు) =న, మ, వ. 

5. నై న్యముల్ = అ. ఈ. ఘ.ప.ల,. . 

1. నియోగించిన నతండు _- వ. 

1. గముల ౬ "పెక్కు (పతులు. వ. పోరుట = వె. తే. వడి నడరి యవుడు - ఆ. ఓ. 

వ. శ. యడరిన _ పెక్కు (పతులు; నడచిన - ఉ. జౌ. చ. ద.ల. క, శేరు 
వరిం - పెక్కు ప్రతులు. 

ఇది _ ఊ. ఎ. ఐ. ఓ. మ.వ. వ. లంజె -ఐ. మవ. శి. నెల్లను _ పెక్కు 

పతులు. శ. నంచు= రు. ట. బల. ర. బంములవైన్ _ ఇ; బలము - ఈ. 
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8/2, క, 

878. వ, 

874, తే, 

5/5. వ, 

876, క. 

877, వ, 

శ్రీమదాం౦ంధ మహాభారతము 
వూ! 

అ_త్తజి నితనయుం జెలు6, గె త్తి రథికవరులతోడ నిట్లను నీదు? 
ర్వ్భృత్తుని. బొదువుండు భీముని,యు త్తల!పా టుడుపుకడంక నుడుపుండు 

గడిమిన్.. 

అనిన పిని యోధపవీరులం గుమారులు నొక "పెట్ట ధృష్ట్రద్యుమ్నుం బొదివిన 

నతండు( (దోణదత్తపమోహానజాణంబున వారి నందణ నిశ్చేస్టితులం 
జేసిన నప్పుడు దప్పిదీర్చుకొన నెడగని యనిలనందనుం డొక్కమడువున 
మధురశళిశిరశేజలంబుల( జానంబు సేసి యుల్ల సిల్లి యా|దుపదపుత్తుం గూడి 

కొనియె నట్టియెడ నాచార్యుండు గయ్యంబు సేయుమునుమున ధృష్టద్యు 

మ్నుండు దొలంగిన ఇజుపిం గదియం చాంచాలపతి దటిమిన నప్పు డగ్గు 

రుండు నవ్వుచు, 

అ(స్త్రవర్ష ంబు గురియంగ నతడు పూర్వ, వై రబంధంబుకతన దుర్వార మైన 
యతనిీరోషంబు నై రింప నలవి గాక, జడిసి కిపోయిన నాతండు శంఖ మె తె. 

ఇట్లు (దోణుండు (ద్రుపదుం దెరల్చి ధృష్టద్యుమ్ను చనినవల నరసి తదీయ 
(ప మోవావమార్గణమూర్భితం బయినశూరలోకంబు నాలోకించి కరంటు 

రయంబునః బోయి, 

వినుత! పజ్ఞాబాణం,బున మోహనవాణళ క్రి వో జేసిన సం 
జనిత[పాణోజ్జ్వలు లై, యనికిం (గమ్మజం శగడంగి రయ్యోధవరుల్ . 

ఇవ్వీధంబున నాచార్యు[పాపునం జేసి యేచి నీకొడుకులు వవన!దువదుల 
కొడుకుల్నవె నడరినం గని యుధిష్టిరుండు గేకయు ేలేవురను (దౌపదేయు 
లను ధృష్ట కేతునిం జాచి మీ రభిమన్యుండు ముంగలిగా రథంబులు నణిసి 
వీమవేన ధృష్టద్యుమ్ను లకు దోడుపడుం డని పంచిన, 

872, 

878. 

874, 

8/8. 

877. 

1. పా టుడిపి = అ. ఆ.ట.న. వ. వ; పాటడ(ణ)చి = ఇ. ఎ. మఘ. చ.ల, వ. 

1. జలంబులు _ చెక్కు [వతులు. 

1 మయిన _-ఎ. న. కి దోవంలు ఊఉ; వెరంబు యు; కోవంబు ౬ వ. 
లీ. పొణిన = ళ. వమ. 

1. (వతిజ్ఞ ము వ. గణంగి = పెక్కు (పతులు. 

1. లేవురును _ "వెక్కు-|వతులు. 
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878. క. ఆీపన్నిద్దబు నై న్యా,”టోపస మేతముగ( శీగవియుడును వాంచాల 

" జ్య్మాపాలముతు(డు, భీముడు నేపారిరి నీదుసేన యొసకం *బడంగన్. 

_ల/9. వ, తదవసరంబున. 

880. తే. 1 కందు. గయ్యంబులోన నరాతిభయద, బాహుపి[కమ నీ విట్లు పాద చారి 

వగుట వల దని శికశేకయునరద 'మెక్క6 బనిచె థీమునీం బాంచాలవతి 

సుతుండు. 

881. క. అప్పుడు మధ్యందినమున, 1నాప్పినయినీతోడం 8 జాల *నొరీవచ్చి గురుం 

డప్పాండవబలమూ*ల వై (, చెప్ప దెరల గురిని ళరతతిం దీ[వముగన్ . 

882. చ. కనుంగొని పార్ష తుం డపుడు గట్టుపకా సయి వీ(కం చాంకినం 

దునిమె నతండు తద్దనువుం. దోడన వెక్కుశరంబు లేసె నా 

తని'మెయి నొండువిల్లు [దుపదఉితిపాలసుతుండు |గక్కు_నం 

గొని శరిన_ప్పతిం శేగురిసి కోపము. *బెంచిన నాత6 డు[గతన్ . 

9858. క. ఆవిల్లు |దుంచి కౌదర,సాపేళం బొప్ప *నాలుగమ్ముల రథవా 

3వ+శివలిని సూతు *నొక్కుట, దేవగణము వొగడ క5వసుమతిం బడ నేసెన్, 

878. 1. పన్నిరువురు - అ. వ. బ. 2. టోవముమై తమ్ము - ఎ. చ. లి. గలయుడు- 

ఎ. చ. 4. బెసగన్ _ పెక్కు (పతులు; ఐబడగెన్ _ ఈ. ర. 

860. 1. కందుకయ్యంబు - మ. అ. శ. ౨2. ద(త)గ- ఈ. ఏ. వ. కి. నాతని - రు; 

_కశేయు = డ. 

881. 1. నొప్పారిన భాను -క.వ.ళ.ష. లి. తో(ట్రిడి- ఆ. ఉ. ఒ. జౌ. గ. చ. ద, 
న. లి. జూడ = అ. ఇ. ఐ. ఖ. ట. డ.త. ప. ఏ. మ.ల సాటి - ఆ. ఉ. ఒ. ఓ. 

జౌ. చ. ద.వ; భంగి గ. 4. నె(న ) = ఏ.న. ర. వ(చ్చెచ్చు - ఉ. ఎ.ప 

ఘ. చ. ద. న. మ. 6. పయిం - అ. వ. గ. ద. వ. 7. చెప్పలు చేల గ. 

9859. 1.పయి-జ డ.త.ద. 2. పంక్తులం -వ. క. గురుని - .వెక్కు (పతులు. 

4. వెంచి, చెచ్చి, పంచి - అని పాఠములు. 

౨59, 1. శమ్మెసగ _ ఒ; శంబునను వ. 2. నాల్గు శరములు - ఐ. లె. వోవలి నూతుని _ 

గ; వోవరి నూతు- జ. 4. నొంటను -క. ద; నొకోటను - అ. ఇ. ఉ. ఊ; నొకంటన్ -_ 

జ. 5. వసుమతిని వ, 
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884. మ. విరథుం డై యభిమన్యు శేరిపయికిన్ 1వేగంబ పొంచాలభూ 
_వరసూనుం డరుగం దదీయబల మోర్వం జాల కొక్కుమ్మడి౯ డ్ 

మరలం చాజె నతండు వాయుిపుతు(డుకా మానింప గిమానింప న 
పు రథానీకముతోడ భీము బొదివె౯ భూమీశ్వరుం డుద్దతిన్. 

ఎట్ భల) ప్టద్యుమ్ముండు (దోణుని రికో యుద్ధ యు చేయుట : 

నం, 8_73_67 

885. కే. అంత నొం డెక సారథి యతిరయమునం, జటులవాయముల( బూనం 

బాంచాలినుతు(డు 

దనిరథమునకు గక్కున( జని పరా|క్ర, మాఖిరాముం డై గురున్నివె 

నడ 56 3 జెలుచ. 

886. వ. ఇట్లు ధృష్టద్యుమ్నుండు గడంగి యెప్పటియట్ల కుంభసంభవుతోడం జెనంగు 
చుండ ఫీమసేనుండును. 

867. క, తనీయరదంబు విళోకుండు, గొని వచ్చిన *నెలమి నెక్కి కూరోత్సావాం 
బునం దను( బొదివినదుర్యో,ధనుమీంద నిశాతవిశిఖతతి *ని గిడించెన్. 

858. క. కరుపతి 1యొకనారాచం, బురమున కినాంటింప భీము డు|గత 'నేనెన్ 
గురుత రశరో త్రయంబున(, గరములు గవక్షమును నా(ట గౌరవనాథున్, . 

64. 1.వగంబి = ఊ. ఏ. గ. ఘ. జ. వ; వేగంబు _- ఓ. న. మ.వ. 2. నుతు డన్మా- 

“పెక్కు. మ లె. కోపించి య -అ. ఏ; కేతెంచెచి -ఉ. ఎ. ఒ. జొ, 
చ. ద. ల. 

885... 1. విభుడు -శ. వ. 2. రథంబున [గక్కున - అ. ఏ. ఐ. ఒ. ఓ. జొ. ద.న, మ, ల. 
. లి. నధిపా = .పెక్కు. (పతులు. 

887. 1. యరదమ్ము-మ. 2.బవి=ఐ, లి. యరద మె_ ఈ; నెక్కి యవుడు [కూ - 

ఏ. ఓ. జె. న.వ. ళ.ష్య నెమ్మి -ఐ.మ.వ. 4. గురియించెన్ - వ. ఒ. చ; 

గవియించెన్ - ఘ; బరగించెన్ - ఎ. జ. వ; నిగుడించెన్ - సెక్కు (పతులు. 

888. 1. యు నొక్కనారనము - ఇ. ఈ. వ. ౨. నిగుడిం-ఏ. లి. చేయన్ _ 
ఐ. మ. వ; నినిచెన్ _ రు. 4. గురుపతిని _ పెక్కు పతులు; గురువతి శర _ 
ఖ-ఘ. వ; ఉ (వు) రువడి _ రు. డ; గురువరు (ని త బ. ర్, (త్రయమున - 

ఉ. ఎ. చ. త. రీ. వకురిబు = చెక్కు (పతులు. 7. గౌరవనాథా ౬ “పెక్కు. 
(పతులు. 
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° 

869. వ. దాని కతండు చలింపక వృకోదరు వె వివిధ'శరంబు 2లేసె నతనితమ్ములు 

890. 

దలకడచి యాభీమసేన౦ కబట్టి కొన నుత్సహించి యెప్పటియట్ల కబెట్టిదంబు 

గాం గవిసినం గని యక్కుమారుల నభిమన్యు। డౌపచేయులును ధృష్ట కేతుశేక 

యులునుం దాంి రట్లు వారును నమ్మారుతియుం గూడి దారుణభంగిం 

దలుముట నె రింపం జాలక. " 

క. విలిగి భవత్సుతునివవాం, బజిముజి. గనుకనిం జనంగ ననిలసుతుం జడ 

డైట 1నెగచి వగచె వా రం, దటు6 దనచేం జచ్చు టపుడు దప్పుటకుం 

గడున్ . 

891. క. తమ్ములం *దోలిన నతిరౌ, [దమ్ముగం గోపించి యన్న దలపడియెను సై 

న్యమ్ము ౯ బురి్కొలిపికొని రభ,సమ్మున ఖీమాది యోధసంఘముతోడన్. 

892. క. అపరాహ్హాసమయమున “న, ట్లుపమాతీతాతిఘోరయుద్దం బయ్యెకా 

రివుభయదభుజుండు ఫీమున, కపరిమితబలుండు గురుధరాధీశునకున్. .. 

898. సీ, తదవసరంబున. 1ేబొదివి వికర్ణుండుం జిత సేనుండు. *బార్డుపు త్తు మీందః 

గవిసిన నతండు విక రురథ్యంబులం గూల్చి యాతనిీపయి. గుెప్పెకోల 

కకరువది నాంటింప నరదంబు డిగి భీతి యూన నాతడు చిత సేనురథము 

చె శకేశా దౌపదోపట్టు లేవురు భీమునకు నడ్డపడి కురునాథుం చాంకి 

869. 1. వికిఖంబు ౬ పెక్కు !పతులు. 2. వనీన _ పెక్కు పతులు. _ ఈ. బట్టుకొన = 

చెక్కు. !పతులు. ఓ. బొదిపినం గని = వ 

890. 1. నిలిచి - అ. ఏ 

లలి], 1. విరిగిన _ ఐ. క. రు; దొలగుటయును - ఒ; బొలియుటను = ఉ; దొలగిన = 

ల. 2 కొల్పుకొని _ పెక్కు. !పతులు; కొల్చికొని _ ఇ. ఊం.” 

892. 1. నిట్లు - పెక్కు (పతులు. 

898... 1. నొడవి - “పెక్కు ప్రతులు. £. పాండు - సెక్కు ప్రతులు. కి. మీద _అ. క? 

'ఒ. ప. ల; మేన -_ పెక్కు |వతులు; వైని- అృ ఓ. 4. లిరువడే నడరింప-ర్వు. వ 

పశ్లేవురును _ చెక్కు. (పతులు. 
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894. క, 

895. అఆ. 

896, వ, 

రీ97. సీ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
UU 

॥ 'మేనునె త్తురు వల్తుగా మయలుంగుటమ్ము, లేయ వారల. రీదలపడి 

రయేనునార 

నముల రారాజు "వో చేసి సరభనముగల గీదణీమె గాంగేయు. డరినేన6 

దజీయల బొచ్చె, 

చొచ్చి చతురంగ!వితతులు, విచ్చునటులు సేయుటయును వివ్వచ్చుండు శే 
వచ్చి తలపడిన బురికొని, యచ్చట నిరీవాంగు నట్టలాడం *బో కెన్, 

ర క్రనదులలోన రథయానపా|త్రముల్, వణిపి యోధనరులు బాహుబలము 

చెలయ సమర ౌేేశి సలిపిరి *ళూరత, నేచి కడగి యోల రాచి రాచి. 

అంత నరుణకిరణుం డన్వర్థాభిధానుం డగుచు వచ్చిన వెగిరపడి వాయు 

నందనుండు సుయోధను నేండ సమయింతు ననుసంరంభంబున నతనికి 

సమ్ముఖంబుగా6 చేరు వజపించి కదిసి (కోధ మోదంబులు మనంబునం బెనం 

గొన నతనిం గనుంగొని. 

కడుంబెద్దకాలంబు గాంకించి యున్న యుత్సవ మిప్పు 

1సమకూర దైవ మిచ్చె 
గొంతిసంకటపాటు. గోడలిబన్నంబు. దీర్చెదం గృమ్టుండు దెలుప నీవు 
సరకు సేయమియును సభలో నులూకుని( బంచి యాడించినపరుసీములును 

కిగక్కించి *వీరంబు శదకిించుకొన నీక 'తెగంజూడం గాంచితి మగతనంబు 

894. : 

- లీలిర్, 

6. సరిపది, నరిబది, వెసబది, వడిబది, నిరువది _ అని పాఠములు. 

7. నోనేసి _ పెక్కు (పతులు. 8. దరిమి - వెక్కు (పతులు. 

1. వితతుల _ కొన్ని (పతులు. వ. వాగుల _ "పెక్కు (పతులు; ఏ. బోలన్ _ 

న. వ. బారెన్ _ వ; జొచ్చెన్ _ వ. 

1. భోరత _ ఐ; ఘోరతరా[గహమున యోధు లార్చి యార్చి - ఉ. ఎ. 9. లార్చి 

యార్చి జూ “ఎక్కు (పతులు; లింత గదిసి _ ఆ; లెల గదిసి _ త; లెల 'నార్బ్చి శ, మ 
య ౧ 

లాడి యార్చె _ ఈ; లేచి యార్సి - వ. 

1. సమకూరే - అ. గ-ర్సు. ట.. 2. దనము _ వెక్కు (పతులు. లి. (గక్కించి - 
చెక్కు పతులు తలచినీ - ఖ. రు.ట.ల. 4 బిరుదం(పుబు _ ఉ. త. బ. 
5. దక్కించి = ఇ. ఖ. బ" వీ. 
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లే. గలిగి *మగుడక నిలు మని పలికి యు[గ,గతి నెదుర్కొని 
. రథతురంగముల నూతు( 

జంపి చాపంబు ”దుంచి విస్సార కేత్తుదండ మే_కెజ నె 

ఫీముండు కినెలంగి. 

898. ఉ. వేజొకవిల్లు *పుచ్చికొను 2వేగముకిలోనన కారవేందోమై( 
దూ వృకోదరుండు వదితూపులు పాములు పుట్టలోనికిం 
దూజినయట్లుగా. [బబలదోర లి ర్మేర్చడ శయ 7నెమ్ముల౯ా 
గీలిన మూర్భ వచ్చి మొజ7ం దట వై రుధిరంబు |గమ్మంగన్, 

౪99. వ. అట్టియెడ జయ |దథుండు రథికవరులతోడం గడంగి వడముడి చె నడ 
నప్పుడు కృపాచార్యుండు దుర్యోధను దనరథంబుమీందం! బెట్టికొని తొలం 
గం గొనిపోయి నభిమన్యుండును [దౌవదేయులును గేకయులును కిమారు 
తిని *మీఆి వై ంధవుం దలపడినఈ జి[త సేనుండును జి|తుండును జి కాయం 
డును జారుచి; తుండును నులోచనుండును నందుండును నువనందుండును 
రౌద్రంబుగా సౌభ [దుం బొదివిన, 

400. క. బలియుం డగు!పార్గపు, త్తుండు, వల'నేర్పడ నొకనినొకని వడి వై దైద 
ముల నేసి నొంప వారలు. దల(కక వెన ముంచి రోస్త్రధారల నతనిన్. 

ర. నిలు మన మగుడక - ఈ. 7. దునిమి- ఇ. 6. గనలి _ ఇ. ఈ; చ చ్చలా. 
చెక్కు (పతులు. 

95. 1. పుచ్చుకొని _ చెక్కు పతులు. 2. వేగమ ౬ ఒ. ల. వ వేగమె _ ఈ, 
లి. తోడన, తోడను, తోడుత, తోనన, పాటున _ అని పాఠములు. 4. వె ఈ. 

ఎ. 5. దర్ప్వము-ప రీ. మీరి- వ. 7. నమ్ములన్ - “పెక్కు (పతులు 

యిమ్ములన్ అమే. 

899. 1. బెట్టుకొని - చెక్కు. [పతులు 2. మారుతి మీజి _ చెక్కు. (పతులు. లి. మిగిలి _ 

ఆ. గ, భు. ద;దల కడచి దబ. 

400. 1. పార్ట _ సెక్కు (పతులు; పాండుప్యౌతుడు -ఖ. ఏ. గ. ద. 2. నొవ్పించిన 
థి 

వారలు - చెక్కు. (పతులు. 
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401. వ, 

402. చ. 

408. వ, 

. నె కీనురవడించిన. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

సహోదరులకు సపోయత్వంబు సేయం బూని మున్ను విరథుం డై_ పోయి. 

నవా డగుటం జేసి. 

-తటీమి ఏవికరుం డపు "తనుం చాంకిన నాయభిమన్నుు!( డలి బి 
౯3 GC రి " 

ట్రఅ విలు |దుంచి సారథి వడం దురగంబులం జావ కిచ్చేసి క్రొ 

మ్మెలుంగులతోడం దద్ధ్వజము మేదిని. గూలంగ6 *ఉజేసి యంగముల్ ” 

గిరికొన బాణముల్ నినిచెం గేలీిమెయిం బటుదర్ప మేర్చడన్. 

ఇట్లు నొచ్చినవికర్ణుం గనుంగొని కురుకుమారు లొక్క_వెట్ట కవ్వడీకొడుకు 

కీర, ఉ. వవురు|డౌపకేయులును నే_డెఖ నాతని కడ్డ మై తురం 

405. "వ. 

షగావళి నొంచియుం బడగ లన్నియు. దుంచియు నంపవానలం 

"జవ సెడంగ ముంచియును. జేడ్న్సడ( "జేయగ నీతనూభవుల్ 

'వోవక వారితో కిమజియు. బోరిరి శేసిగ్గున బీర *మెక్క6గన్ 

అట్టియెడ నకులనందనుం డగుళతానీకుండు బహు! పకారబాణంబుల వివిధ 

వి|క్రమ। క్రీడ సలుపుబలుపు. గనుంగొని కేకయపాంచాలసతులు బాసట యె 

చటులతరతురంగమాత ంగ స్య ందనసందోవాంబులం బఆఅపీ కడిమి నెజపి 

- రిప్పరుసునం |బతివీరుల నజుమ్తుటయు నప్పుడు పతంగుండు పళ్చిమాచల 

శృంగంబు ములుంగుపడటయుం జూచి గాంగయుం డంత్యకాలకా 

లాక్ళతిం గడంగి పటువిశిఖవి కానంబుల వేడిమి సూపి యమ్మోహరంబు 

దెరర్సి తనమొునల మరల్చి కొని సమరంబు సాలించి రివిరంబున కరిగ( బాండు 

సూనులును మేనులు వెడవెడ చెమర్చ విడిదలకుం జని రని యిట్లు సంజయుం 

ఢా అవదివసంబునాహావంబుకెజం నెణ్ంగించె నప్పుడు. 

1. గావలి _ పెక్కు. (పతులు, 2. మివుల - అ. 

ఓ. మెకు_గాన్ ._ బి. 

ఇ వేట్ట్ - చెక్కు. (పతులు. 2. నురువణించిన - పెక్కు [పతులు. 

ల, సిగ్గును. - చెక్కు. (పతులు. 

. మరువు _ సెక్కు (పతులు. 



భీష్మ్యపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 149. 

406. క. కిమ్మీర*మర్షనునిచే, *నిమ్మెయి *నోటారం బెక్కు*లేటులు వడి ద 

ర్చ మ్చైడలి మూర్భ మునింగియు(, (గమ్మ అ. గురునాథు( : 

_ చెట్టగడగానొ యనికిన్. 

407. వ. ఆని నకౌతుంకంబుగా. బలఠికిన. 

ల, ల « కలగ Pa ఏ 37 408. ఉ. భూరితపోవిశేషీపరి పూర్ణ మృ దుస్థికవ్భాత్కరండవి 

శిసారకీ ని వొసతం తీఘనసారపీధాపరమాభిరామ శే 

ఖారమణీయ లోకహిత కారిమహోకరణి ను ఘోరనం 

సారదురామయాపదవసాయక నిత్యోఫల; పదాయకా, 

409. క్ర. పారాశర్య పముఖోే, దారము సీం! దాంతరంగ! ధామాంతర్వి 

2సా రి; వభాకపటలీవి, సారోజ పలీదీపిరూపీ తా సవనీయా. 
ఖీ & దీ జు m5 

410. మాలిని, 1అసురశీదళనలీలా వ్యా ప్రోదీపారశోచి 

తర్ 6 TE, ర్లసిత*పరకు-గా థాలం కృత (పెౌఢము[ దా 

406. 1. వైరి చేతను -అ.ఏ. ఘ. వ. 2. నెమ్మెయి, నెమ్మియు, నమ్మెయి - అని 

పాఠములు. శి. నోనాట - సెక్కు (పతులు. కీనేటులు _ ఆ. న. ళ. వ; లదులు - 
ప. ల్. గణగ = పెక్కు (పతులు. 

408. 1. ముని = గ. ద. 2. పూత - పెక్కు (పతులు; పూరిత నుస్టిర; పూజిత సునిర _ 

అని పాఠములు. శి. స్ఫార- ఏ. జరు. త. శ. విలాన ఈ; విమాన - ఘమ. 

5, నుదారన = ఎ. జొ. చ.ద. 6.లోలగుశణాభిరామ కే _ ఎ. జౌ. ద. 

7. రమణీయ _ ఊ. ఘ. డ; మవానీయ - ఇ. రి. దపహాన _ అ. ఏ.గ.ద; పరమ _ 

ఉ. 9. నుఖ = చెక్కు. (పతులు, శుభ ఎ ఒ. జె. చ. మ.ల్క విభూతి నాయకా _ ఎ. 

409. 1. ధర్మాం తర్వి - ఎ; ధామాతురవి - ల; ధామారుత = ఒ. 2. సొర-ఎ. చ. డ. మ, 

లి తమః  శ.ష. 4. పటలీ -శ.వ. ర్. విస్పారో - ఎ. న. 8. దివ్య - 

జొ; దీప్త = ద. 7 వావన _ ఎ. రూపిత = బ. ర. సంన్తవ = ఇ. ఈ, 

410. 1. అనద్భశ ఘన ఇ. 2. దశన - అ. ల. వ్యక్త = అ; వ్యావ్ర- పెక్కు (పతులు. , 

4. దీప్తాఖి - చెక్కు (పతులు; శేషాభిరామ = ఎ. ఖ. చ. రు. ట. డ. ల, క్, పరమ - 

"పెక్కు (పతులు; వవాన, గహాన, చరణ = అని పొఠములు. కి. గండా = ఇం 

7. కృతి ఎవ; కృత = పెక్కు (పతులు. 
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కభ్యసనమహితీజాహో పన్ఫురత్యాంతిివృచ్యా 

పహాసనసురభిేేవిద్యా వాంసీినాదై కివేద్యా. 

గద్యము. ఇది (శ్రీమదుభయకవిమి త్రీ కొమ్మనామాత్యవు శ్ర 

బుధారాధనవిరాజి తిక్క నసోమయాజి (పణీతం బయిన 

(శ్రీ మవోఖారతంబున భీష్మపర్వంబునందు 

ద్వితీయా శ్వాసము. 

తతా a WO 

8, వ్యనన _ ఈ. ఒ. న.స; (వసరతులిత =వ. లి. బాహు _-ప. న. మః బాణా = 

ఎ. చ; ధారా డ. " 10. విద్యా అకు il. వాద్యా = ఖః వంద్యా = న. 

i2, భావర - ఈ; సారైక -న.శ దె_వైక ~©. 18, విద్యా - చ. 



కమదాంధ్ర మహాభారతము 

భీష్మ పర్వము - తృతీయాశ్వాసము 

———O0—— 0 0—— 

క. (శ్రీవిలననత్వ1గురుగా 
రీవి భమిరమ్యచాతురో స్వీకృత స 

ద్భావ నిరుపాధికానం 

'దావహాకరు *ణానుభావ వారవారనాథా. 

-౩ భీవ్య్ర గాంధారేయల నంవాదయు :- 

సం, 6_76_8 

వ. దేవా వై శంపాయనుండు జనమేజయున కి ట్లనియె. 

శే. భండనంబున6 'దనయుండు గం డడంగి, *£పోక విని తీ వీఖేదంబుం 

బొంది యంది 

కాతనూభవుం డప్పు డాసూతపు త్రు, నడిగి నుత్తరవర్తన మాదరమున. 

వ. అడుగుటయు నతం డతని కి ట్లను నా(టిశేయి గాంగేయుతోడ గాంధా 
చేయుండు. 

1. గుణగారి యు. డ. వ. లి. బారు చాతురీ _- మ.వ. లి, విళుత - కొన్ని (పతులు. 

4. కాసనాథ _ అ. 

[లాడు . తన తనయుండు గణగి పోక -వ. ౨. పోవ నతితీ|వఖేధంబు = వ. ఫీ. వేదన వ. 
. + 

1. కి ట్లనియె _ శ, మ. కొన్ని పతులు. 
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10. 

. మనము పూంచి పట్టి మొన కే లేర్చికొని పోవం 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
టీ 

శకం 

బాండురాజమతులబలము 2౫5 సి 

గాసి చేయునదియు. గాక నీముందటం, బవనతనయుచేత భంగపడితి. 

. నినుం గొని 7లిచెదం గుంతీతనయుల నని యున్నతల(పు దప్పించెదు నీ 
వనిమిషుల నై నం 2జేకొన, వసిమొన వా రింతబలియు *రగు 

శుమి యొకో, 

అనిన విని నవ్వి యత( డి, ట్లను నిం తన నేల నన్ను నని నాయొడ లో 
మినచోటు6 గలదె సెజయో, ధనికాయం జై న నకట తల(కదె చెపుమా. 

. పాండవుల 1జయింప నలవి *గా దని యెప్పుడుం కెప్పుదు నై న శనజలేః 
నీకు జయంబు గోరి *పోరెద వగవ కుండుము. 

_వి భీమ్మునిన వ్రముదినవనయుద్ద (క్రోయయము == 
చి @ 

సం 6_77_11 

. అన విని యూజడి ని|చా,జనితసుఖం బంది రేవ జనపతి యనికిం 

జనుటయు ఖీష్ముండు బలమె,ల్లను నెజయంగ దీర్చి మండలివ్యూవాముగన్ . 

. అందు నడుమ నరనాథుం డొప్పి యుండెం దమ్ములు. వేయం గలదొర 

లును *నూెల నిలిచి రంతం బాండవులును భండనంబునకు వెడలి రయ్యు 

10. 

1. యేర్చుకొని - కొన్ని |పతులు. 2&2. గలన, గలసి అని పాఠములు. 

1. జీరిం గొనవని - ఒ. ఖ. యు. ట. డ.వ. 2. గైకొన _ కొన్ని |పతులు. 

లె. యుండుదు వారు బలియు రగు - ఐ. మ. వ. 4. రశుమార్కొనగాన్ గ. ద. 

1. చాకచె అ తలక నె, తలవదె _- అనిపాఠములు. 

1. జయింవ _ "క్కు (పతులు; గెలువ = వా. వి గా చెప్పుడుం, గామి 

యెప్పుడుం _ అనిపాఠములు. కి. నోట లేక _ ల; నోర లేక_అ. బ. వ. 4. పెనం 

ద చ. ధీ. శ. వ. ' 

1. రేవ _ వ; జేవు _ నం(కశకటరేఫయు క్షరూపము. 2. వ్యూవాంబున్ _ వెక్కు 

(పతులు. 

1. తగురాజులు  ఉ.ణ. ల. నిరుగలంకుల _ ఇ. 



11. 

12, 

18. 

14. 

15. 

భీష్మపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము [47 

థిస్టిరుండు మన మొనలం గనుంగొని వజవ్య్యూవాంబు కిగల్పింపు మని సేనా 

పతిం బనుప నతండును దత్ప కారంబున *నై న్యంబు నన్నద్ధంబు సేసిన నది 

పరబలంబు మెచ్చక తఆిమి తూర్యధ్వను శలెసంగం చాంకె. నప్పుడు 

[దోణుండు విరాటుని (చౌణి శిఖండిని దుర్యోధనుండు ధృష్టద్యుమ్నుని 

మ్మద్రపతి గవలను వించానువిందులు యు ధామన్యుని బెక గ్రాం[డురాజులు 

వీభత్సుని మార్కొనిరి ఖీమ సేనుండు గృతవర్మను సౌభదుండు చితసేన 

దుళ్ళాసనవికర్ణులను ఘటోత్కుచుండు భగదత్తుని సాత్యకి యలంబునుని 

ధృష్ట కేతుండు భూరి శవనుని( డేకి శానుండు గృపాచార్యుని ధర్మసూనుండు 

|శుతాయువును బలువురు భూపతులు ఫీష్మునిం 6దలపడి రట్టియెడం గృష్షు 

నితో జిస్టుం డి ట్లనియె. 

. భీష్మం డొడ్డన మేర్చిన బెడంగు సాల 
నొచ్చు గారవయోధులయుబ్బు మెజునె 

న్భపు అనేకులు నామీంద నిగిడి నేను 

బిక్కు వజిచెద( జూడు మీయుక్కు *మెలజసి. 

. అనీ పలికి గొనయంబు సారించి. 

. జననాథులె ( బేల్లే, సిన వారలు నొక్క పెట్ట చెలగి ముకుందా. 

ర్థునులం బటుబాణవర్ష ౦,బున ముంచిన నాశ్చె నీదుపు తబలంబుల్ . 

. అప్పు డిం|దనందనుండు గోపించి మెం|చ్యాన్త్రంబు [పయోగించిన. 

. అది యాబాణము ల్ల ఓమాన్చి నరనాథాంగంబులకా గీజీ యు 

నృదకుండాలహియాళి గూల్చి రభ సోన్మాద | క్రియకా సం| భమ 

[పద మై మందర మంబుధిం గలంచుదర్చం బొప్ప నొప్పించుడుం 

దదనీకంబులు వాణీ భీష్మురథ మాధారంబుగా నిల్చినన్. 

ll. 

15. 

ఏ. రచియింపు మని వ. &. నొడ్డ నంబు దీర్చిన నది - ఒరు. ట. డ. వ. 

5. లు దిక్కు అదర, లు దిక్కులు దలంక(వడంక్ళలు దిక్కులు పిక్కటిలం-అని పాఠ 

ములు. 56. మార్కొని - జ. 

1. మెరసి, మిగిలి - అని పాఠములు; దక్క-ఆ. ఐ. ఓ. వ.వీ.శ.ష;ు మడంది - వా. 

1. (దుంచి - ఇ. ఈ. ట.త. ష; మాని - ర. జ. యావలీరథభటోన్మ్నాద కయన్ - 
వ; వె. రథ సమ్మర్షంబునున్ (వచ్చి థీ ఇ. 
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18. 

19. 

20. 

om 

శ్రీమ దాం ద్ర మహాభారతము 

ఓేతిగదర్త రపతి మెద లయిన యమ్మహీపతులుం చరలి తమతమినె నై న్యంబులు 

నన్నకి నెలవులకుం జని *యొదుంగుటయు గాం గోయుండు గడంగుటయుం 

గని రాజులతో రారా జి ట్లనియె. 

శీనానమేతు. డగునరు, చె నొక్కడ భీష్మం డడర వబలువిడి మై. దో 

డై నడవ వలదె యింతటి, టి క మానుసులకు 4నేను జూడ మరలం దగునే. 

అనిన విని యాభూపాలనికరం చాలంబునకు నూలుకొని 1నురనదినూను 

నిరుగలంకులం గూడుకొనియె *నప్పుడు. 

గురు(డు విరాటుని కోదండ కేతుదండంబుల( (దుంచె రెండంబక ముల 

నత(డు వేటొకవింట నాచార్యుమేనును సూతుని మూ డేసిసునిశి శాస్ర 

ముల ఏనొంచి ఘోటకమ్ముల నాలుగింట కనోనేసీ చాపము సిడ మెడల అింట 

నేసిన నతడు ద న్నెనిమిదియమ్ముల విరథు( జేసిన సుతునరద మెక్కి 

యతడు దానును గూడి 'వాలంపో వెల్లి, ముంచుటయు. ర్ం ంభజుండు 

గోపించి దొడ్డ 

నారసం జేయ నమ్మత్స్యనాథతనయు, నురము వడి! గాడి వీ(పున 

నుచ్చిపోయె. 

. ఇటు (కూరనారాచంబు ఇట్లు 'దాశిన. 
౧౧ ౬ రు 

18. 

19. 

20. 

1. (త్రిక ర్త ర _ చెక్కు తాళపత్ర వతులు. ల. సైన్యంబు లున్న = ఇ. ల. వ చేల 

కుం జని - అ. ఆ. ఓ. వ. శ, మ. వా. 4. యొదిగి యండిరి = ద. ద, యుండు 

గం డడంగినన్ - ర; యుండు pe - పెక్కు (పతులు. 

1. నొకరుడ - కొన్ని|వతులు ది బలిమిమె - ఊ. న; బలిమిమెయి = ఓ. బి. 

లి. మానునులకు _ పెక్కు. (పతులు; మానినులకు=ఎవా. 4. వెనుక జూడ మరలం = 

ఆ. మ. వ; రణమునందు మరలం - ఇ. : 

1. నుయోధను నిరు - ఉ. శ. నట్టియెడ _ కొన్ని (పతులు. 

1. మెమూడు - ఐ. ౨. చేసి - కొన్ని (వతులు. లీ. నొవ్వ జేసి, నెవ్వ నేసి-అని 

పాఠములు; నోండేసి = ల.వ. శ. 4. గముల-ఐ.యు. మ. వ. ర్. నగ్గు 

రుండును మొనసి దొడ్డ _ఇ.క.న. రీ. దాకి ఓ. శర; గాడి (అర్జబిందు రహిత 

రూపము - పీ శ, మ 
ళ్ 

1. దాటించిన _ చ; నాటిన ఎ ఈ. 
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21. 

22, 

వలి, 

24, 

25. 

26, 

ఖీష్మపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 

క్, కల్లును నములు విడుచుచు(, (దెళ్ళుటయును శంఖు జూచి ధృతి 

గలంగి 1జనం 

బెల్లను జూడ విరాటు(డు, దల్ల డీమున. బాట కీవిచ్చెం దశె న్రన్యంబుల్. 

వ. అట్టిసమయంబున శిఖండి గురుపు త్తుఫాలంబున. *బటునారా చ[తయంబు 

జ దె శ నాంటించిన నతం డలిగి యొక్క పెట్ట చెక్కమ్ముల( దురంగ సూత కేతు 

చాపంబుల నుగ్గు సేసినం క్కలకయు 'వాలునుం గొని నేల కకుజికి పాంచాల 

నందనుండు సాళువంబుచందంబునం *గవిసి యశ్వశ్ఞామ యేయుజాణంబులు 

గృపాణంబునం 5 దుంచుచుం గదిసిన నతండు కోపించి. 

తే. పలక పజీయలుగా.6 జేసి యలు(గు దునిమి, యొడల వాలంపపొది 

నింప నొల్లంబోక 
(దుపదపు తుండు గరవాలు దునియ వె వ, నడుమ. తాడి సేసె . 

నాచార్యనందనుండు. 

వ. శిఖండియు సాత్యకిరథం బెక్కె. దదవసరంబున ధృష్టద్యుమ్నుండు. 

లన ధ్య్ర ప్పద్యూము 2) బిచే దురోధయండు విరథు డై బోవ్రటి వ్ 

సం. 678. +4 

క, శరనులు కురుప తిమీందం, గురిసిన నత డతని మేన. (గూరా(న్రుంబుల్ 

సరభసమున నింపంగ స,త్వరముగ నాదుపదసుతుండు దచ్చాపంబున్. 

వ. తుండంబులు గావించి. 

21. 

22. 

దితి. 

విరి. 

1. బలం చెల్లను - ఐ. మ. వ. 2. పడి పార రె- వెక్కు (పతులు. శి. కలె _ వ. 

1. చటులగ(క్రూరనారాచ -ఖ. న. 2&2. బలుకయు చాలును - కొన్ని (పతులు. 

రి. కురికి, కెగసి, కరిగి-అని పాఠములు. 4. గవిసి - వీ. శ. మ. ల్. జడియుచు - అ. 

రి శవ 

1. నాచార్యతనయుండు నగుచు దునిమె - వ. 

1. మేనం గురినిన _ కొన్ని పతులు. 
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29. 

80. 

శీ]. 

లా శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ళో 

. మణియు నొకవిల్టు గొనుీన, త్రెజపిన విరథుండుగం జేయ ధృతి. గరవాలం 

బుటిక గొని విభుండు నేలకు, నుజికి యతనిమీంద నడశె నుగాకృతి యె. 

. అట్టియెడ సౌబలుండు రయంబున నెయిది యన్నరపతిం దనిరథంబు 

మీందికిం *దిగిచికొని పోయ సాత్యకి యలంబుసుని నలఘువిశిఖవృష్టిం బొది 

విన నద్దనుజుం డర్చచం[దబాణంబున దచద్చాణాపనంబు *దుండంబులు సేసి 

రయంగమ్ముల వాలమ్ములు గీలించి మాయ లొనర్భి యతిఘోరంబుగాం 

'బేర్చిన నాశినివంశవరుం డచలుం డై *యెం[చ్యాస్త్రపయోగంబున 

నమ్మాయ మాయించి యతని వెాగడుపజచిన నతడు వెఅచణచి పఅిచిన 

నయ్యాద వసింహుండు సింవానాచంబు నేసి కురుబలంబులపయిం గవిసి 

నప్పుడు. 

. కృతవర్మ యేచి మారుత,నుతుపయి దజబుముటయు నతండు 

నూతుని దురగ 

(పతతిం బడ చేసి మహో,దలి మారణమయము సేసె: దధాతంబున్ . 
o ny "ఓ 

. ఇట్లు విరథుండును విశిఖీక్షతదేహుండును నై యతం డేదు వెరింగి నట్లు 

నీదుమణంది యగువ్భషకునరదంబుమీ (ది కరి” ననిలతనయుండును మనగజఘ 

టల్బవె( బటురయంబునం దనరథంబు.6 బజఅవె ననిన విని ధృతరాష్ట్రుండు 

సంజయున కి ట్లనియె. 

క. విబుగుట నొచ్చుట మనదెసం, దఅిచుగ *నాడెదవు పొండుతనయులబల మే 
_డజ దజుంగక పెన(గుట వలు, మాయు కిశైప్పెద వకట 

యుమిమాయయొ తలంపన్. 

వ్ల. 

వరి. 

0. 

లే, 

1. నెడ6 చెజవిం గని విరథుం జేయ - వీ. స. ళ; నేర్చెబగని _- ఆ. ఓ. వ. శ. మ. వంక 

1. నెవరి _ వా; నంజనీ - ఎ. జొ.ళ,.వ. 2, యవదంబు ఆ కొన్ని (పతులు. 

ఏ. డిగిచి తొలంగిలోయె - ల; దిగిచి తొలంగం౦ గొనిపోయె _ కొన్నీ (పతులు. 

హీ, ఖండంబులు - పెక్కు (పతులు. వి, యంగంబున _ కొన్ని పతులు. 6. యెందా 

(గ్ర్రంబు [బయోగించి = ఈ. ఏ. చ. త. ర. వ. హ. 

1. తతుండును నై = చెక్కు (పతులు. 2. శకుని _ ఎ. క. న వృషాంకు _-శళ.వమ. 

మూలమునందు వృషకు"* డనియె కలదు. 

1. చచ్చుట న, 2. జెప్పెదవు - కొన్ని (పతులు. లె. జెప్పెన వగుట = తీ, 



లవి. 

లలి. 

లీ, 

లర్. 

౨6. 

వ, 

em 

ఫీష్మపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము dl 

అనిన విని సంజయుం డతని కిట్లను మనవారు! దా మోపినభంగి జెనంగు 

దురు సము[దంబు సొచ్చినోయేజులుంబో లె. బొండవసేనం జొచ్చి తమ 

దర్చంబులు -మణఅయ కలే రది తప్పుగా గొనరాదు నీీతహ్పునం బాటి ల్లిన 

చేటునకు ళోకింవం బని లేదు సమర ప్రకారం బవధరింపు మవంతిదేశాధీకు లగు 

వించానువిందులం బటు బాణపరంగీపరలం గప్పి యుధామన్యుం జేచి యను 

విందు విరథుం చేసిన నతండు విందుస్యందనం 'బెక్కుటయు నప్పాంచాల 

వంశవరుండు. 

విందునిసారథి నొకకో,లం దునిమిన "వావాములు గలంగంబడి పొ 

జం దేరు దిగిచికొని మగు,డం దదృల మెల్ల దల్టడము. *బొండె వడిన్. 

. అట్టి సంకులనమరంబున. 

. భగదత్తు నేను. గడరిన, వెగడునం జాండవులమొనలు విఖుగుటయు మహో 

నగ 'మేటివేగ మాగిన, పగిది ఘటోత్కచుడు చానిిపరు *వుడిగించెన్. 

దనుజేం[దు'నిలుచుట *గని సైన్య మెప్పటోయట్టుల పురికొని 

యనికి. జొచ్చె 

*నాఘటోత్కచుండు బాణావళి వజపిన భగదత్తు. డదియెల్ల మగుడం జేసి 

పటుతోమరంబులు పదునాలు గడరింప నవి 5 దుంచి డెబ్బదియమ్ము లేసి 

యసుర యార్చినం జేర్చి యాతండు విరథు( జేసినవాండు శ క్రి 
వె చిన నతండు 

లెద. 1. దారోపినభంగి _ కొన్ని |పతులు. 2. యేజుల తెరంగున( చందంబున) - కొన్ని 

(పతులు. శి. నేర రది తప్పు - ల. 4. కతంబున, పంపున - అని పాఠములు, 

వ. పరల బరగించి _ అ. 

1. తురగములు గలంగం -ర. వ. 2. బొందంగన్ - ఐ. మ. వ. 

1. మెదిరి వేగము -ఐ.మమునది వేగము = ఒ. ట. ల. 2. పజ వుడిగించెన్ = 

ఐ. మ. ళర. ల. వడగించెన్ _ అ. 

1.డడరిన గని అ. 2X. గని వారినై న్య మెప్పటియట్ల-వ.. వ్యా గని నీదు నైన్య 

మెప్పటియట్ల పురికొని _ శ. శి. యట్ల వే పురికొని _వ. 4. కడగి యవుడు 

ఘటోత్కచుడు బాణావలి వణపిన నవియెల్ల మరల జేసి = ఇ. ఈ, ల్. [దుంచె « 
, 

కొన్ని (పతులు. 
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97, 

ఏర, 

39, 

£0. 

. నడుమ? దునుమాడి వడిం చెక్కునారసముల, నొంప చై. త్యుండు 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

శ్ 

నముచి నిలింపపతికి: 
వాలిన ట్లోడి పాణ నబ్బలము. గడిమి, నెగచెం (భార్జ్యోతిపాధీళుం 

డిభము. బఠిపి. 

శల్యుమీ6ద. గవలు శరవృష్టి గురిసిన, నగుచు విరథు: "జేసె నకులు నతండు, 

వార లప్పు డొక్కశే రెక్కి యడరిన, రాద మెసంగ నొంచె మదేవిభుండు 

ధృతి బలు పొప్ప నిల్చి నవాదేవుండు (వేశనినారసంబుం (గూ 
రత నుర మాడ నేయ నది రకము సోశక యుచ్చి పోవుడు౯ 

మృతుండునుబో లె చేరిపయి మేటిమగం డగుమ।ద మేదినీ 

వతి వడినం గలం” నరపాలక కౌరవరాజనై న్యముల్. 

ఇట్లు మూార్భితుం డయినశల్యుం జూచి సారథి రథంబు దొలంగందోలికొని 

పోయినం గనుంగొని కవలు సింహనాదంబు సేసి కశంఖంబుల6 బూరించి 

రంతం గమలీబాంధవుండు దివసిమధ్యోచేతుం డయ్యు నట్టిసమయంబున 

యమనూనుండు (శుశాయువుచె ( ద్"మ్మిదియమ్ములు నిగిడించిన నతండు 

వాని మగిడించి నిశాతసాయకన ప్పకంబు శరీరంబున (గుచ్చినం గోపించి 
యుధిష్టిరుండు వరావాకర్ణి శరాసారంబున వాని వక్షస స్థసలంబు వచ్చి వెడం 
దవాతి యమ్మునం ఉల్గేత్రువుం దునిమిన నతండు. 

వెండియు నేడుబాణములు వే తొడి ధర్మజు "నొవ్వ నేయ నా 
తండు మహో గకేపమున దత్తురగంబులం జంపి తద్దను 
ర్షండము. (ద్రుంచి తత్తనుపు ర_క్షమయంబుగం జేయ వాండు ఖీ 
తుం డయి పాజె నీబలము దూలల నబ్బల ముబ్చి 2 కాలగన్. 

వో, 

8. 

1. పతియు _ జ. ద. ర. వ. 

1. బలు వొప్ప - ల. కొన్ని (పతులు. 

1. మితుండు, హితుండు = అనిపాఠములు. 2. మధ్యోపహితుం డయ్యె - ౯. యు. 
వ. స. ళ. వా; మధ్యోపగతుం డయ్యు - కొన్ని (పతులు. లి. శరాసారంబున = 
పెక్కు (పతులు; మార్గణంబున - వా... 4, శైదువు దుంచిన - వ; కేతుదండంబు 
దునిమిన _ ర.వ. 

l. 

లా 

మేనునొంపనా రు. డ. ౨. పోవగవ్ _ వ. 



(£1) 

41. 

42. 

48. 

44. 

షీర్. 

తీరి, 

ఫీష్మపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 158 

అవి చే తితానతృ్భవొచాడ్యుల ద్ధాందృ్యయద్ధము న్ 

సం, 68056 

. చెకితానుండు గృపునివై శితళరమ. లు, గురసె నాతండు విల్టును గుజ్జములను 

(వయ్యలుగ. వేయ గద గొని రథము డిగ్గి, సరథనసంబుగం జని 

కృపు విరథు. "జేసి. 

. అయ్యాదవసింహుండు వెనుకకు లంఘించి పోయినం గృపాచార్యుండు 

పదాఅమ్ము లెమ్ములం గీలించుటయు నతండు గదాదండంబు వైవ నగా 

తముండు తుండంబులు సేసినం ేకితానుండు రయంబున రథంబుమీందికర 

కరవాలంబు గొని మెజుంగు *మెటణీసినట్టు పటితెంచిన శారద్వతుండు ని శాత 

కృపాణపాణి మై ధరణి కెఅంగి కీయే_డైఖ నతనిం *గవిసి నొప్పించి యతని 

చేత నొచ్చె నట్టిరువురు మూర్చిల్లి "మేదిని (వాలిన, 

. అదైన సుబలతనూజు(డు, న్ ద్రెసం *గరకర్ష ణుండు రయం బెసంగగ న 

య్యిద్దలణి( దమరథముల వె, గ్రద్దన నిడికొని తెలంగగా జని రధిపా. 

. చేదిపతి యగుధృష్ట కేతుండు భూరి శవనునిం దొంబదితూపుల నేపారి యేసిన 

నొచ్చి కోపించి యాసోమద_త్రతనయుండు. 

. నాన్య్మాస్త్రంబుల పాయముల, మేనులు దచునియలుగం. జేసి మెయి నారసముల్ 

1వే నాటించిన నతండు శ,తానీకునిరథము వె కి *నరి7ం బెలుచన్. 

. దుశ్ళాసనవికర్ణ చి|తసేనులతో సుళచాసూనునకు మహాయుద్ధం బయ్యె 

నందు వారల నందటి నానం[కందనపౌ త్రుండు విరథులం జేసి వృకోదరు 

42. 

షీల, 

1. నెయిది అ. వి. మెరచినట్లు -ర.ల.వ, కొన్ని (పతులు. లె, యేడై రం 

గవిసి - చెక్కు ప్రతులు. 4. గదిసి - కొన్ని (పతులు. 

1. కు తదనుజుండును రయంబున జని య = ఇ. 

నోనాటించిన - ఐ. మ. వ. ళ. ల. చావడి నీరిగన్_ఇ. ఉ. క; చా వన నరిగెన్, 

చా నేన్ పెలుచన్ లని పొఠములు. వీనియందు అఖండయతిగా ఛావించవళిను. 
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4&7. 

48. 

49. 

50. 

శ్రీమదాంభ మహాభారతము 
టో 

శా 

వచనంబులు దలంచి యలంచుచుండెం గాని సమయింపం డయ్యు నట్టి 
సమయంబున శాంతనవుండు వారిం *గై_ కొని యనేక రాజరథికులతోడం 
గూడ నన్నరనందనుపై నురవడించిన నాభూపతులు *పలువురు |పౌఢు 
లగుటయు నయ్యభిమన్యు. డొక్కరుండు జాలురోడు నగుటయుం జూచి 
సవ్యసాచి శాంతో ని ట్లనియె. 

. ఉక్కు మిగిలి జగతీళులు, పెక్కుండు రయంబు మెజయ భీష్మ!నహితు లై 
యొక్కటం *దోంతెంచెద రా,దిక్కునం బోనిమ్ము రథము ది[వస్స్పురణన్. 

. అనీ వారలవలను 'నూప నచ్యుతుం డట్ల చేయం దిగ _ర్రపతి దనమొనలకుం 

దలకడచి కవ్వడి మార్క్కొనుటయు నతండు. 

. మీవీటి కల్ల *మేటివి, నీ విట్టు గడంగి తిచట *నిక్కమ పోరం 
గావలయు జుమీ యనుచు శ ,రావృతు. గావించె సూతపహాయనహితముగన్. 

॥ అట్టియెడం గౌరవనై న్యంబు గాండీవివై నొక్క- పెట్ట యడరినం బాండవ 

బలంబు లతనికిం దలకడచి తలపడిన సందడి!కయ్యం సయ్య నా 

సంక్రందననందనుండు శీరాజులగములకుం *గవిసి కేతనంబులు నజికియు 
సారథిర థిక రథ్యంబుల పాణంబులు వెణికియు నాతపత్రచామరంబులు పొడి 

'సేసియు( జాపంబులు రూపజిల్ జేసియు. వర శ్రంబులు (వచ్చియు "మర్మం 

మిల మార్షణంబులు [గుచ్చియు సర్వాంగంబులు రినాంచియు( దలలు 

దుంచియు' విహారించుచుండ నపరాహ్హం బయం (దిగ_ర్త రనాథుండు వెండి 

యుం బేర్చి 'యొదిర్చిన, 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

1. యలయించు చుండె = ఎ. న. ౨. గనుంగొని _డ. శి. మువ్వురు _ చ. వా. 

ర్వీ, డె యనికిం జూచి _ “పెక్కు [వతులు. 

1. సహితమై - క. ప. 2. తోతెంచిరి యద్దిక్కున - ఇ. ఈ; తోతెంచద రద్దిక్కున - 

కొన్ని (పతులు. 

1. సూపిన నచ్యుతుం _ కొన్ని (పతులు 

1.మెరసియు స. ౨. నిజముగ - చ. వా. 

1 కయ్యంబున-వ. కొన్ని (పతులు. 2, బయ నట్ట యెడ = ఇ. ఖ. రు, ట. డ.వ. 

లే. రాజులకుం దల మిగిలి రాగుమురులకుం గవిని _ ద. 4. దలకడచి, దలమిగిలి = 

అని పాఠములు. ల. నరకియు వా. 6. వర్మంబులు - పెక్కు (పతులు; చర్మం 

బులు - వా. 7.దనువుల వ. రి. నొప్పించియు  ఘ. 



వ్]. 

ర్2, 

రీలి. 

54. 

55, 
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. తితనిరథరతుకులు శకసుతునిమీంద( గడంగి ముప్పదియిద్ద లు 

గవియుటయును 

నవ్వి 'యలువదిచాలుగు నారసముల, నక్కిరీటి యారథికుల నవని. గూళ్చె. 

. ల బడినసవాచరుల( గని, యలిగి సుశర్ముండు 'దాంకె నర్జును ినతనిం 

దలకడచి శిఖండి | పభ్ళ, తులు నిగిడిరి వారిమీద |దుపదజ్ఞాతుల్ . 

. ధనంజయుండును దనకు దుర్యోధననై ంధవు "లగ్గం బై యున్నను (గేంగం 
టం జూచుచు గాంగేయు వ] నడనె నప్పుడు దన్ను దొడర వచ్చుళల్యు 

నాదరింపక ధర్మతనయుం డనిలతనయమా | దీతనయసహితుం డై. పార్దునకు 

బాసట మొ భీష్మునికీదెసకు ినడరె నిట్లు పాండవపంచకంబుతోం బెనంగు 
శాంతనవుం గనుంగొని కురుపతియును సింధురాజును బరవసంబు సేనీ 

యప్వ్పాండ వేయులం దాంిన. 

, శలశల్య చిత సేనులు, బలియుం డగుేేక్ళపుని6 గూడి పాండుకుమా రా 

వలిమీ(ద6 గవిసి వాలృమ్ములు గురిసి రతండు నూళచి 2 మోదం బందన్. 

. శతదవసరంబున శిఖండి చేవవతున శెదిర్చిన *నొండు సేయ నొళ్లమి 

నాతండు కోదండంబు దుండంబులు *సేసి పిజటుసన6 జీయుటయు. చాండ 

వ్యాగజుండు వాని పతిజ్ఞైవచనంబు లెత్తి చెప్పి మొగ మోడక యదల్చినం 
బురికొని యప్పాంచాలపతినూనుండు సురనదీసూను మార్కొనుటయు 

51, 

ర్ప, 

ర్లి, 

ర్ఉ. 

ర్5. 

1. యిరువది నాలుగు - చ. జ. యు. ట. డ. ణ. ల. 

1.ఇలబడు సవాచరులం గని - వా. శ.వ. 2&2. తనయున్ _-మ.వ. 

1. లడంబి యున్నను-ఖర్వు. ట. డ; లగలంపె యున్నను - ౯. వ, కొన్ని (వతులు. 
ర ఈలా a యా 

2. కడకు నడచె వ. లి. నడచె = "పెక్కు (పతులు. 

1. కృపుడు గూడి - అ. ఈ. ఊ. ఖ. వ. వీ వా. 2. మోదమును బొందంగన్ - 

వ. స. ళ; మిగులమోదం బందన్ - ఐ. మ; ముదమున బొందన్ - ఈ. కొన్ని 
[పతుల; నతులమోదము బొందన్ _ఘ. 

1. తదనంతరంబ - శ. వ. కొన్ని (పతులు. 2, [వతుం దాకిన ౬ ఇ. ౨. నొప్పమి 

సేయనొల్లమి - ఎ. 4. నేసినం బిఖుసనుటయు - వీ. శ. న. వెక్కు పతులు. 

5. పెట్టి -క.న.మ. ల. క్ట 
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56. 

58. 

59. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
టో 

మ[దనాథుం డెడసొచ్చి “మవోనల్యాస్త్రంబు (పయోగించిన దానికిం 

దలంకక *వారించి వాండును వారుణ్యాస్త్రం జేసిన నతండు త త్పతీవాతి 

గావించె గాంగేయుండును ధర్మతనయు కేతు చాపదండంబులు [(దుంచి 

యార్చినం బేగ్చె భీముండు గదగొని రథంబు డిగ్గి రారాజుపయిం *గవియు 

టయు6 దత్సమయంబునం దలమిగిలి జయదథుండు రౌద్రం బెసంగ 

వేగంబు మెఅసి మెజుంగుటమ్ము లేనూ అతని నడరింప నతండు సరకు 

"సేయక శరంబులు గద జడియుచుం గదిసి యమ్మారుతి సింధురాజ 

హయంబులం జదయ మోందిన నాని ంధవుండు., 

. "ఉక్కుణి యొండొకనిరథం, బెక్టుటయు౯ దొరలు చెరలి యే డ్రె సెడి రా 
దిక్కు | పజ *విచ్చె నప్పుడు, [గక్కునం బతి భఖీముమీంద6 గవిసెం బెలుచన్. 

. ఎడం జొచ్చి చి|తసేనుడు, వడముడివై నేయ నతండు వై చెం గోపం 
కైజరంగ గద నది యు; గపుం, బిడుగు[కియన్ మెజసి పబిచె బిట్టుగం జదలన్ , 

* అట్లు వచ్చునాగద గని యచటియోధు, లనికి తమతమమీందన యడరు 

ననియు 

దలంచి *ియొడి(గిరి రారాజు దలంప అరి |[పాణభయ మెట్ట వారి 

గీడ్నలుప కున్నె. 

* అడిదము. బలుకయునుం గోలి, చికిముడి వడ కపుడు చి తసేనుం డుణీకెం 

బుడమికి రథవాయనూతులం, బొడిపొడి గా2ం3 బవనప్పుత్తు, నిగనయున్. 

56. 

58. 

6, మహ్మో(స్త్రంబులు [బయో - పెక్కు (వతులు; మ హెం(ద్రాన్హ్రంబు = ప. 7. వారించి 

వాడును - పెక్కు. ప్రతులు యతండు - వా. కొన్ని (పతులు. ర. వాతింజేసె, 
వాతంబు చేసి = అని పాఠములు. శీ. గవియుడుం గని _ పెక్కు (పతులు. 
10. గడంగి _ కొన్ని (పతులు. 

క్ష అక్క_ణి, అక్కడి = అని పాఠములు. 2. నిల్చె _ ల. 

1. నతులశ క్రి వైచినం- చ. వీ శ. మన, ళ. 2. బడర గద (వేయ నుగవు - 
వీ శ ష.న. ళ. 

1. దలశి _- అ. రు. డ.మ.ర.వ.ష. వి యుండిరి వ. పష పారిరి ర్లు. డ. 

1. వడి కో త్రివలుకయు _ “వ, 
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80. వ. కిట్లు చితసేనుండు విరథుం డైన వికర్ణుం డతనిం దనరథం బెక్కించుకొని 

పోయె నట్టియెడ. 

61. శా. గంగాప్పుతుండు పాండవా గజుని!యుగ్యంబుల్ మహిం గూల్చిన 

ర్వాంగంబుల్ వెన నొంప నాతడు సముద్య|తోధు డై శక్తి వై 

చెం గంపింపక *తుంచెం చాత విభు(డుకా శీ(ఘంబ మాదీసుతో 

త్తుంగస్యందన మెక్క నొంచెను సరిత్సూనుండు కమా [బేయులన్. 

62. క, తమ్ముల నొంచిన నగజు', డుమ్మలికముతోడ బెరయునుత్సాహమునం 

ద ముందటి బురికొలుపంగ నమ్మొన న్భపు లెల్ల 'దాంకి రప్పుడు ఖీష్షున్. 

శీలి. వ, ఇట్లు పలువురు ధరణికు లురవడించినం బెక్కుమృగంబులు మార్కొనినం 

జెలంగు సింగంబుచందంబున నలిశేంగి సురనదినూనుండు వెకవు గలవనపాల 

కుండు తాళఫలంబుకేలు దిగ [దోచు చందంబున మెటుంగు లడరువెడంద 

వాతీయనమ్మ్ముల నమ్మహీళుల తలలు డొల్ల 'నేయుచు మండలిచారి యి 

విహారించుచున్న వజంగుపడి పాండవులు నూచుచుండ కిఖండికోదండపాండి 

త్యంబు మెఅయుచుం కీగదిసినం కే గీడొంచి యతండు సృంజయ నై న్యంబు 

పయిం దణీమి దై_న్యంబు నొందించె నట్టిసమయంబున, 

64. సీ, సాత్యకి యేచి ధృష్ట్రద్యుమ్ను (డును దాను ేగురునై న్యముల' గలగుండు వెట్ట 

వించానువిందులు వెన చాొి [దుపదునికొడుకుగుట్లంబుల: గూల్చుటయును 

పివథు: డై హారితమ్మునరదంబు వై కోత జేంగిన ధర్మజు 'డెల్లబలము. 

6 2పెయించి యికువుర ౧ కోని తజిమినం |బజకు6 "జేఎచి రారాజు గడంగం 
సా 

81.- 1.యుగ్య[వాతమున్ - క. ఖ. 2. "వాని [దుంచె ఎన. లి. త నా్మాతముల్ - 2. 

62, 1. నేసిన న. వ. 

68, 1.లురులం [దోచు తెరంగున(కరణి) = 9్ర.న; డిగ|దోచు చందంబున.ఆ,. వి. [పచారి జూ 

కొన్ని (పతులు. 8. గవిసిన _ కొన్ని |వతులు. 4. గేడించి - సెక్కు ప్రతులు. 

6జీ, 1. నాపగాతనయునై నడరుటయును - ఇ. 2. కదియించి, కలయించి - అని 

పాఠములు. + 
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UU 

త, దమ్ములును భీష్ము(డును ధర్మత నయుీిసమద, "నేన. బొదివిన " 

వాసవకూను( డడర 

[దోణు( డాతని మార్కొని బాణజాల, కపిహితముగ( చేసే 

రోదసీకువార మెల్ల. 

65. వ. ఇవ్విధంబున నాచార్యుం జేచిన నతని పాపున భవత్సేనలు !సెలంగి వెకొ 

66. 

67. 

నియె నయ్యవసరంబున ధర్మతనయుండు దనయెలుంగు నూపిసన నగ్గలిక 

నాతని మొగ్గ రంబుకన మొనలు చజెరసి కీవరునదనంబు నూపి యేపునం 

జెనంగుచుండ నినుండు దర్శనీయమండలుం డగుచు *నపరశై లశిఖరగతుం 

డయ్య నయ్యెడ సంజకెంజాయ 56 నెజయ నెత్తురు శేలులపయి వడిం దేలి 

పోవుపీనుంగులం దివిచికొని చనుభూత భేతాశసమ్మర్షంబులను నమరతల 

(పాంతీపతితంబు లె నశవంబులం లాకొని చెలంగు సృగాలంబులరవంబు 

లను దత్సమయం బతిఘోరం బగుటయు( ద్రిగర్హపతిపముఖు లగుజగ 

తీశుల వెగడుపబచి 'మెఅసినసవ్యసాచియు నై ంధవాదివసుంధరా పతులం 

కజిక్కు వడం “కేసి యుక్కు/మీణినమారుతియుం దమయన్నకుం బొడ 

సూపి నిలిచిన నతండు నై న్యంబుల నివ ర్హింప నియమించి నమ_స్తపరిజన 

పరివృతుం డై. 

. విడిదలకు( బోయె నపుడు నీకొడుకు లెల్ల, నాపగానందనునికడ కరుగుచెంచి 

బలము అన్నింటి: *దివియంగ6 బనిచి మరలి, రాత్మసన్ని వే వేళంబుల 
కత(డు6 దారు. 

వ, స _ప్రమదివసరజనీసమయావసానం బగుటయు. 

65. 

లీ. సకలసేన _ రు.డ. ల. 4. విహితముగ - మ. వ. వీ. శ; నిపహితముగ ౬ తవ. 

1. గడంగి మ,వ. 2.ల. _ కొన్ని (పతులు. ఏ. పరవసంబులు నూవి _ వ. 

4. చరమశె ల, పరమ ల, పళ్చిమ శిఖరి (శ ల = అని పాఠములు. 5. రంజిలు = ర రాలా య 

క. చ; నిగుడ _ద. ర. పతితళశవభావనవిలాసంబు లై న - జౌ; పతిత శబరబంధన 
లోలంబు లై న_చ. 7. |వభ్ళతు లగు _ఖ. ల. రి. జిక్కుపరచి - ఇ. ఉ. ఎ. వన. 
ల. మిగిలిన - ఇ. ఈ. ద. ర.వ. వీ. 10 నిర్వ ర్తింప - వీ. శ. మ. చెక్కు. (పతులు. 

ఓ 

1, మరలంగ - "పెక్కు (వతులు. 
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జఫ భీవ్యుని యష్ణమదవన యుద్ధ (మము ట్ 

సం, 6_83_1 

60. క. *భూపో త్తమ విను పాండు, ణ్యాపాలతనూభవులును గౌరవులును నా 

టోపంబున సంగరశే,లీపరు లై వెడలి రుగలీలలు మెఅయన్. 

69. వ. అట్టియెడం గురుపితామహుండు గూర్మువ్యూవారంేబు దీర్చినం గనుంగొని 

ధర్మతనయుండు ధృష్ట్రద్యుమ్ను నాలోకించి కౌరవవ్యూవాంబు సూచిశే 

దినికి( (బతివ్య్యూహాం 'బెయ్యది దాని సంఘటింపు మనిన నతండు శృంగాటక 

వ్యూహాంబు 2వన్నె నిట్లు రెండునై న్యంబులు మోవారించి యుశ్వాహాం 

బులు మెఅయ భేరీమృదంగా దోతూర్యంబులు మొరయం దలపడిన6 బటు 

హేతి వాతోపరస్పరసంఘట్టనంబులం బొగ లేమి మంట లెగయం జటులస్యం 

దనమాతంగతురం గభటకదంబకంబుల గమనవేగంబున 5నెగయుపరాగవట 

లంబు లంబరంబునం బరగ నీక త త్తదనీళా నేకర క్షధారాసారంబు లడరి 

యడంగించిన నతిరౌ[ద్రంబున( బెనంగు నాసమయంబున. 

70. క. మీతండి సింహనాద,స్ఫీతముఖుం డగుచు నాత్మ సేన గడచినక్ 

ఫీతిం భాండవయోధ, | వాతము మార్కొనక యొదింగ వసుధాధీశా, 

71. చ. అనిలతనూజు. డొక్కురుండు నార్చుచు భీష్మ నెదిర్చి నూతుం జం 

పిన రథ మీడ్చికొంచు. గురుబ్బందము !1గొందల మంద నళ్వముల్ 

వెనుకకు. బాణ నప్పు పృథివీవర పాండవనేన యుబ్బె నీ 

తనయుండు భీముక శ్రైదురం 'దాంకె సునాభుండు వికి మోద్ధతిన్. 

68. 1. భూపాలో త్తమ పాండుత్భూపాల - కొన్ని (పతులు. 

69. 1. బమర్శినం _ ఊ. 2. దీర్చి - కొన్ని (పతులు. ఏ. నాదంబులు, వివిధ నాదం 

బులు = అని పాఠములు. 4. వరంపరా సంఘట్ట నంబుల -ల 5. నెగయు 

ధరాపరాగ అ వీ. శా 

71. 1. తల్లడమంద - ఉ. ఏ. య. 2. మోన్నతిన్ _ వా. 
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న నునాభుండు మొదలగు వడువుచూరులు భీమనిజౌం ఉణచ్ఫుటు న్ 

సం, 684.12 

72. ఆ. అట్లు చాకుటయు బకాంచకు: డంత్య కా,లాంతకుండు వోళె నలిగి బొమలు. 

ముడి వడంగ నొక్క- వెడందయమ్మున:ః దల,నజీికి వైచి "పలుచ నవ్వు నధిప. 

7కి వ. ఇట్లు నునాభుండు 1వడుట గనుంగొని కోపాటోపంబునం దత్చోదరులగు. 

74. 

75. 

కినాడిత్య కేతుండును నపరాబితుండును బహ్వాళియు.( క్పిండితుండును *గుండ 

ఛారుండును విశాలాతుండును మహోదరుండును వృకోదరువై నొక్క. 
"పెట్ట కదిసి "పెక్కువిధమ్ము లగునమ్ములం 'బిక్కింట నొప్పించిన నప్పాండవ 

వీరుండు రోషూాతిభీషీణుం డై యేరికిం దేజి చూడ రాక పటుభీల్లంబున 

నతినిశితతుర| పముఖంబున శిత! పదరంబున శాత శురికాముఖంబున రద్రిపా. 

ర్లచం| చాంబక ంబున ఖరనారాచంబునః (గూర బాణంబున  నక్కు_మార 

స_ప్తకంబు సమవ ర్తి *సమీవంబున కనిచినం దక్కటికుమారు లుక్కుదక్కి. 
"వెజంగుపడి యంతంత నొదింగిన. 

. నాండు సభ నాడినంతయు నేండ చేయు, నట్టు లున్నా(డు !మొనతల 

ననిలసుతు(డు. 

విదురుపలుకులు దలకూజ వేయు నేల, యనుచు వెజు జూచు 

చుండిరి మనుజపతులు.. 

- నీవు తనూజుల దుగ్విన,యావేశం బుడువ వై తీ వది దుర్గకలం 

గావింప నింక జావక, పోవచ్చునె వారి కనిలపుత్తుని చేతన్. 

79. 

74, 

75. 

1. వడుటయుం = కొన్ని (ప్రతులు, వ ఇచ్చట: నీయబడిన ధృతరాష్ట్రుని తనుజులలో 

“"పండితకుడు” అనువాడుగాక మిగిలినవారిపేరులు 1-5= 107 నందలి పేర్లతో సరి 

పడుచున్నవి. లి. బండితకుండును, ఖండితకుడుంను - అని పాఠములు. ' 4. గుండో 

దరుండును = ఇ. ఏ. ర. ణుండై పటుభ ల్లింబున శాత అని “పెక్కు (పతులు. 

6. దృఢ _ విశిఖంబున, దృఢద్విముఖంబున,  దృఢలి ప్పవిశిఖంబున = అని భిన్న 
పాఠములు. *. సమీపనర్తులం జేసిన _ కొన్ని పతులు. 

1. చెలరేగి = అ. గ్ 

1. జుని _-వ, 
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6. వ, అది యట్లుండె నప్పుడు సుయోధనుండు దనచుట్టు నున్న యోధవీరులం గల 

యంగనుంగొని ఖీమ'నేను మార్కొనం బంచి భీష్ముశేకడకుం జని *కోకగద్గద 

కంఠుం డగుచు నతనితో ని ట్రనియె. 

77. టి. ఇమ్మెయి. గిట్టి వాయుసుతు. 'డేపునం గోలుమనంగి పొంగి నా 

తమ్ముల జంపా నకట తప్పక చూణచెదు గాని రోషళో 

కొమ్ములు లేవు తోడుపడ( గా దని నిల్చితొ యున్న కవారు నొ 

క్కుమ్మడి. జావం గోరి యిటు లూరక యుండితొ కౌరవో త్తమా. 

78. వ, అనిన విని నదీనూనుండు దాను నెదురు కోకించి యతని కి ట్లని యొ. 

19. క. ఇది మున్న "యేను [దోణుండు, విదురుండును *జెప్పికినడియ విన వప్పుడు బె 

ట్రిదు లగుపాండుతనూజుల, కెదు ర నిగెంప వశమె యీళున కై నన్, 

60. తే. మనకుమారులలోన నయ్యనిలతనయు, చారి 1కగపడువాని నెవ్వారి కైన 

గావ దలకొన ళక్యంబు గాదు మనకు, నడల. బని లేదు దీనికి నధిపతనయ. 

81. క. వీరస్వర్గము ధనముగం *బోరుము నీ వింక నొండుబుద్దు *లుడుగు మేం 

బోశెద నోపినమెయిం చెగి, పోరంగ జయ మైన చానిం బో? 3 దోచదమే. 

82. వ. "అనియె నని చెప్పిన విని వై చి తవీర్యుండు. 

76. 1. చెన కరిగి = ఎ. ఓ. ద; కడ కరిగి - కొన్ని పతులు. & వగచి _ వ. 

77. 1. వారి నొక్కుమ్మడి - కొన్ని |పతులు. 

79. 1. నీకు - వా. 2. జాటి చెప్ప విన వప్పుడు - జౌ. ల. వీ. శ.మ.న, కి. నదియె, 

నదియు = అని పాఠములు, 

80. 1. కగపడ్డ వాని - కొన్ని (పతులు. 

81. 1. బోరుట దగు గాక యొండు - ఇ; బోరుము మదిలోన నొండుబుద్దు లుడిగిగు 

నేం బోరెద శ. వ; బోరుము మదిలోన నొండు బుద్దులు దగునే=న. 2. లుడిగి నే 

బోరెద -లు. వీ. వ. శి. [దోచెదనే - శ. మ. కొన్ని (పతులు. 

62, 1. ఈ వచనము"ల' |ప్రతిలోలేదు. ౨. చెప్పిన విన్న నై వైచిత - వ. 
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ర్క్తీ, 

8b. 

86, 

BT. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
తో ము. 

. గురుడు ఖీష్ముండు. గలుగంగల గురుకుమారు, లిట్టు వొలిసిదరే 

మున్న యింతవట్టు 

దల్లియును నేను. *జెప్పినం *బొల్ల సేసి, చానిఫల మిప్పు 

కీడానుయోధను(డు గనియిె. 

ఇంక నమ్మాట లాడుట గతజలసేతుబంధనంబు చానిం జాలింపు మట్టు 

కురుకుమారులచావు గనుంగొని గాంగేయకుంభసంభవులు పదంపడి యేమి 

సేసి 'రని యడుగుటయు నూతనందనుం డంబికానందనున కి ట్లను ఫీష్ముండు 

భయంకరాశారుం డై మారుతోపయిం దేరు వజవె నతనిం గని ధర్మనంద 

నుండు సేయి వీచిన ధృష్టద్యుమ్న శిఖండిసాత్యకులు దలకడచి యతనితో. 

దలపడి రంతకు మున్న దుర్యోధనుపనుపునం గవిసినరథికులమీ(దం 'జేకితాన 

(చౌాపచేయసహితంబుగా సవ్యసాచి యడశె నభిమన్యుండును ప్రడింబుం 

డును ఛారరాష్ట్రులచెసం దణీమి రి_త్తెజంగున మూండుగట్ట మొ_త్తమ్ములు 

'బెట్టిదంబు సేయ మనబలంబుల.౦ *ీబోక "పెనంగోచుండె నట్టియెడ. 

[దోణా చార్యుడు (దుపద,1తోణీశ్వరు మోవారంబు సుడివడి దివి గీ 

ర్వాణులు గ్ రింపంగ6 బటు,వాణపరంపర తిం'నేకభంగుల( బజ పెన్. 

. కరిఘటలు మీంద భీముడు, సరభసముగ నేయునారనంబుల (మో డై 

ధరం బడి రూపజినను దిన,కరుకర ముల దమము విరియుగతి దోశె నృపా. 

అణిమ. ఆి గుజ్జపుదడముల, కుఆికి కవలు 2'రా దరసమహో | గాక్ళతు లై 

నజకిన నచ్చట రథములు, వజపంగ రా దయ్యె నుభయబల యోధులకున్ . 

88. 

84. 

85. - 

86. 

8T. 

1. జెప్పితి మెల్లభంగి.ల. ౨. బొల్లు సేసి - ద. వ. శి. డొగి సుయోధనుండు _ వ. 

1. రనుటయు సూత - చెక్కు. ప్రతులు. 2. మీద - ఇ. న.వ. శి. బోనీక -ఇ;. 
పోరికమరి "వెనంగు - ఈ. 4. చుండి రట్టియెడ-కొన్ని పతులు. 

1. తోణీవిభు ల. 2. ల నెల్లిభంగుల _ డ, 

1. వరుసన్, దూమై, నోడ్లై _ అని పాఠములు. ౨. పొలిచె నృపా - ల. 
1. దళముల కురికి ల కొన్ని (పతులు. ది, రౌ దభంగి నుగాకృతు ౨ -ల. 



55, 

89. 

90. 

91. 

లి, 

లలి, 
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. నరుడు రథికజనంబుచె సరభసముగ, నేయ 

"గేయూరపహోరత త్కాయశకల 

వితతి నిల యొ"ప్పె రాలినవివిధపుష్పు, పుంజమున6 బొల్ఫు 

ను ద్యానభూమి వోలె, 

. అప్పు 1&8 రావంతుండు. 

. తురగనికరంబుతోడం, గురునై న్యము దణియం జొచ్చుకో_ల్తల సూడం 
గర మొ"ప్పె "లఘుపివాంగో,త్కరముపయిం గవియు డేగ *తండంబుగలతిన్. 

9 ట్రుక్కు_ మిగిలి యెక్కి నయర్జుననందనుం గనుంగాని శకునితములు 

క్యంకుండును కర్మ వంతుండును వృషకుండును కినార్డవుండును గజుండును 

గవాతుండును గుట్టపు#మొ_త్తంబులతో నగ్గలిక నతనివై వాహనంబులం 

బజపి పిలబుదివియక ్రాయిరాయి 'దాంకినట్లు దా(కి రయ్యిరువాంగును 

విచిశంబుగా6 బోర నయ్యార్వురు గాంధారకుమారులు నయ్యిరావంతుం 

బొదివి సెలకశ్లులవాట్ల డొంశెనపోట్ల నొప్పిరీచిన బరిగోలలపోటులు 'దాంి 

నం గినిసినిగంధగజంబుచందం ఖై. 

+ అతడు ధని యగుట నళ్వంబు. దొలంగ దాటించి తిరిగి యాకడిందిమగల 

నారసములు పెక్కు నాంటించి నొప్పించి, వెగడు వజచె సురలు 

వొగడుచుండ. 

+ అటీమెడ, 
ల 

85. 

89. 

90. 

91. 

1. నుృ్నుతభూమివోలె - న. 

1. డిలావంతుండు _ పెక్కు పతులు. 

1. లఘువివాంగోత్కరము - ఈ. ఉ. పెక్కు (పతులు; ఘనవిహాంగోత్కర = వా. 

కొన్ని [పతులు. 2. తండము పగిదిన్ _ ఇ. 

1. శకుండును _ కొన్ని (పతులు 2. శరవంతుండును . హా. కి. నంజయుండును _ 

శ. కొన్ని (పతులు; నృంజయుడును _ వ. ఉ. మొత్తంబులతో _- ఓ. ల వీ.శ.మ; 
మొగ్గకంబులతో - వా. కొన్ని (పతులు. 5. రాయి రాతిం చాకినట్టు _ ఐ. ర; 

రాతం దాకినట్లు - మ. ల; కొరవి కొరవిం చా! క్నట్లు = ఎ. 6. చి వెగడు పరచిన 

నతండు బరిగోలపోట్లు దాకినేం గినిసి = ఇ. ఈ, వ. 7. భ|దగజంబు - ఎ ద. 



న. 
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94, 

95. 

96, 

97. 

98. 

99. 

100. 
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సీ 

గ 

. మునుపోటులం బడి నొచ్చుట(, దనగుజ్ఞము *వడినం బడక ధరణికి లంఘిం 

చెను 2వెజపు లేక పేరు,క్కునం బటుఖడ్గంబు వెజికికొనుచు రయమునన్ . 

. ఇట్లు భూచారి యయిన భుజగరాజదౌహి తుం జూచి యేచి యాసుబల 

నూనులు నుటు ముటి. 
౬ 8) 

. *పొడువంగ 2 వేయగ నతండుం, గడుూనుణ వగు నేర్పు కడిమికలిమిం 

దన్నవె( 

బడకుండ'. గృ పాణమ్మునం, గడు(జి|త పుగతుల కడి సెం 7_దువు లెల్లన్, 

. ఆేళాతులు ఫీడు గాలుమానిసి యగుటం చేసి మనకు నొప్పింప 2వరవుగా 

దయ్యిడు ననుదుర్విభార ంబున. 

. ఆర్వురును గడంగి వాయముల డిగి పటు,ఖడ్లదీ పు లడర6 “గదియుటయును 

(బమరి తిరిగి వారి. బం డెండుదునియలు, సేసి [క్రీడికొడుకు నెలంగి యార్చె, 

. వెక్కస మందుచుం గురుపతి, రక్కసుతో ననియె నియ్యురగదొహి తుం 

డొక్కుండ మనసై న్యంబు, ల్ఫ క్కడ(చుచు నున్న వా డలంబున కంక. 

ఎఎ అలందినునిజేత నిరావంతుండు మృతం డగు = 

సం, 6_86_48 

. అని యాతనివలనను సూపినం గనుంగొని దై తెయనాథుండు. 

రో, 

96, 

97. 

98. 

1. నడువకున్న - బ; ధరణి వడిన ధా[తికలంఘిం -వ.మ. 2, "వజవులేక = 

ల. శ, ప. వా; మరువులేక _ న. ము మజవులేక = వా. కొన్ని (పతులు, 

1. పొడ వడగ జేయ నాతడు - ఉ. ౨. నడువగ నాతడు _ ఆ. ఓ. జొ. న. ల. 

8.-వడినేర్పు నను బలిమి కడిమిం దనవై _- ఇ. ఈ; వడి నేర్పు నను కడిమి - ళ. 

ఉఓ. నడచె ఇ. ఈ. ద. * 

1. రాహుత్తులు -_అ. ఇ. బి, రంల; రావుతులు ఎ. వ. 2. ననువు గా ద య్యెొడు = వ. 
al 

1. గడగుటయును _ ర. వ. 
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106. 
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=. కడగి నడచి మాయ గావింప నయ్యిరా, వంతు నళ్వ]ేనే సేనయంత సేన 

పుట్టి వారిమీందం బురికొని తలవడి, సమయం 2-జేసె నదియు 

సమసనె నధిస, 

. అయ్యిరావంతుం డొక్కారుండును బొలి వోనివికమంబున నలంబునుని 

మార్కొని రయంబు మెజయ మటుంగు మెజసినట్టు గవిసీ కరవాలంబున 

విల్లు దునిమిన దనుజుండు వినువీథి కెగసి మాయాశరంబుల నతని నొప్పించి 

నం గోపించి గగనంబునకు లంఘించి. 

ం ఘనఖడ్గంబున వానిం, దునుమ నలంబునుండు దోడుతో న జ పల యౌ 

ననరూపము (గొ_త్తగం ల₹ై,కొని 2వెనంగం జెనగం బార్జుకొడు 
కచలుం డ , 

. జననీవంళంబునం గల,యనుపమమాయానుభావ మాత్మ. దలచి శే 

షునిచందం బగురూపం,బున జేర్చి య నేకనాగేపు ౦జముతోడిన్. 

. అడరిన చానవుండు గరులగేడాక్ళతి. గె కొని మాయతోడ *లో 

పడ భుజగంబులం బొదివి పట్టి రయంబున [మింగి యప చే 

డ్పడు నరుపట్టి కంఠము గృపాణమునం దెగే వేయ మేదనిం 

బడి మొగ మొప్పెం బూర్జ శశిభాతి వికారము లేసీ చెన్ను నన్. 

. అంత వియత్సలం బుచా _త్రమిహిరమం డలమండిత మధ్యం బయ్యె నని 
చెప్పిన విని ధృతరాష్ట్రం డయ్యి రావంతుండు వడినం బాండవులును వా 

'యోధవపీరులును -జేసీన అంగు "నిప్పు మనవుడు సంజయు. డతని కి 
ట్రనియె. 

101. 

108. 

104. 

105. 

1. వైన్య మంత-ర్వు. ల. 2. చెసి తాను నమన నధివ - గ. జ. డ. ద. బ. ల.ర. వ్యా 

జేసి వారు నమసి రధిప - అ. ఎ. ర్జు. 

1. దునుమందునుమ - ర. వ. వా; నడుమను దునుమ- ఐ. మ.వ. 2. తనతో? 

బన - ఆ, ఒ. న. ల. వ. వళ Paws బెనగ ర.వ; వడితో జనగ వా 

చెనగగ జూచి పార్టు _ మ. 

1. పుంజంబులతోన్ - ఇ. ఊ. ఎ. ఖ. 

1. డాక్ళతి యై వెన మాయ ల. వీ. శ, వ,.న. 2. లోంబడ-వీ. శ. మ. నూ; 
లోబడు _ అ. ల.వ. శి. [వేయ - చెక్కు (పతులు; వైవ ౬ వా. క. వికాన 

లేని - ఈ. వ. 5. చూవునన్ - ద; చెల్వునన్ ల 
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107. శ. తోడంబుట్టువు!పాటు సూచి యలుకకా దు ర్వారశుంభద్గతిన్ 

పాడింబుండు మహాసు రేంద్రులు గ జేంచారూఢు లె సంగర 

[కీడాలోలత. దన్ను మీణీ విలయాగ్నిం బోల దిక్స[కమ 

ల్లాడకా బెట్టుగ నార్భ్చి చొచ్చి గురునై న్యంబుకా 2ముహో | గంబుగన్. 

108, చ. కరమున నున్నళూలమునం [గమ్ముమెలుంగులు *ళతునై న్యథీ 
కరములుగా గజాశ్యభటకాయములకా గుది (గుచ్చినట్లుగా 

2ఇెరువుచు వచ్చువానిం గురుసింహు(డు సూచి మదాంధసింధురో 

త్కరరభసాతిభీషణముగా గవిసెం బటువి|క మోద్దతిన్ . 

109. క. వంగోధిపతియు శార్యో,త్తుంగతనుం డగుచు నీసుతుం డలరంగ దై_ 
త్యుం గదిసె గాఢమద మా,తంగఘటలతోడ *నపుడు దారుణభంగిన్ . 

110. వ. ఇట్లు దన్ను బెట్టు గిట్టినకరినికరంబులం గని పొంగి కరవాలంబు గొని 
యడరి ఘటోత్క_చుండు. 

111. క. కరదంతకర్ణ మ_స్తక,చరణము "లవి తోంపకుండుచందముగా ని 

| స్టురవి కమ 'కేలీఎ,స్పురణంబున రూపుమా'పె సురలు నుతింపన్,. 

112. వ. ఇవ్విధంబున గజంబులు వొలిసిన గజపురనాథుండు 'రోషంబున నురవడించి 
నారాచవృష్టి ముంచి వేగవంతుండును విద్యుజ్జిహ్వూండును *బవ్యోశియు నను 

దనుజ పథాన నాయోకులం | బేతపతిపురంబున కకనిచి యాభీమసేనతనయు 

107. 1. సావు జూచి -యు.న.బ.య.ల.వా. 2 మహోద [గతన్ - ఇ. ఎ. ల. 

108. 1. శ|తుసంఘఖీ - సెక్కు. [పతులు. 2. జెరుపుచు - కసం. న. బ. మ. ల. 

_ 109, 1. ధీకుడు  హ. బి, శీ ఘచదారుణభంగిన్ - చ. అ, 

110. 1. కరిసేనానికరంబు - చ. వ; కరిసేనానీకంబు గని _ ల 

111, 1. లని తోవకుండ - న, బ. మ. శ.వ. ళ, 

112. 1. [కోధంబున - హ, ౨. |బహరియు నను దనుజ - ఎ. జరు. ట. డ. త. ద. 

ర. ల; |బ్రహసి-వ. లి. కు లు దేళకంబునం గదిసినవారిం | బేతపతిపురంబున కనిచి రణ 
(వారంభంబునం గదిసీ (యౌ _న.వ.వీ.న.ళ. 4. కనిచి రణ[వారంభంబునం గదిసి= 

శ, పష. హా. 
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తనువున నిశాతశరములు నించినం గోదండపాణి యె [కోధాగ్ని జ్వాలలు 

ర్నిగుడువడువున( బటుబాణజ్యాా లలు నిగిడించి కదిసి కురువతి నవలోకించి 

'“యాఘటోత్కచుం డి ట్లనియె. 

. పాడియు సత్యముం గలుగు 'ఫాండుతనూజుల కీవు దొల్లి యె 

ప్పాడి మెయిన్ నభం గరము భంగ మొనర్చితి నా(టి యందణలుం 

జూడ(గ నేండు కీతత్సృలము నూవెద నీ కని మూదలించి *మై 

నాడ నేనె గృవ్దభుజగావలిం బో లిననారనంబులన్. 

. చానికిం జల *మడలక నీ,నూనుం డొపవననూనునూనునిమేనం 

చా నుగళరము లిరువది, యేను వెసం గిలుగొలిచె నిభవురనాథా. 

. అమర కినిసి కృతాంతజివ్వాయునుబోని, శ క్రి యొ త్తిన నమ్మహీళ్వరున 
కపుడు 

వంగపతి యడ్డపడుటయు వానిగజముం, గూల వె చిన నాతండు 

+ నేల కుటీతె. 

- ఏనుంగు వడిన నచ్చటి, సేనలు బెరలుటయు రాజసింవు(డు శీదన్నుం 

దాన పురికొల్పికొని వెటు, పూనక దానవునియెదుర నొక్కండ నిలిచెన్, 

. నిలిచి మవ్మోస్త్రం జెఅమం,టలు (గమ్మంగం జెలుచ నేయుటయు నడుమన శె 

కలు గాంగ నేసి దిక్కులు, నలిగులిగా నతండు సింవానాదము సేసెన్. 

. "ఇట్లు సేసిన విని గాంగేయుండు గురుపకయోధపీరులం గలయం 

గనుంగొని, 

119. 

114. 

116. 

118. 

5. నిగిడించి - వీ; నిగిడించి కదిసి _- న. ఐబ. ర. ల, శ.వ,. వా; నిగుడం (బిదరాగ్ని 

పరంపరలు _ ఇ. వ. రి, యతండు- వా. కొన్ని (పతులు, యాభటోత్మ. 

చుం డి ట్లనియె = ఈ. త, 

1. పొండుతనూజుల కీవు-ఆ. ఓ. జ. రు. త. న. బ, వీ. శ, వ; పాండవకోటికి నీవు 

వా. కొన్ని (పతులు. ఏ, తత్ఫలం బిపుడ సూపెద -ల. క. నోనాడగ _ ల, 

1. మొదవగ, ముడసగ, మెడపక = అని పాఠములు. 

1. దనకుం చాన వీ. శ. వ. - ఆ 

9 అల 1. ఇట్లు సేసిన _ ఇది సెక్కు. (పతులలో లేదు. 
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119. క, 

120. వ, 

వాలీ 

121. క. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
| 

థీముని తనయుం డతుగ్ల 

1భామగతిన్ రాజు *దొడరి తత్కరటిఘటా 

కీ సోమంబు గూల్చి యాతని 

చె మారి మసంగినట్టు బలువిడి. గవిసెన్. 

ఆఘటోత్కచుండు దివిజులకు ఓేదుర్జ యుండు మీరు వేవేగ రారాజుం గూడీ 

కోనుం డనిన సేనాపతి పలుకులకు గురుక ఎపాశ్వశ్రామ చిత సేనులు బృహ 

దృల _ాహ్లికావంతీనాథభూరి[శవసులును నై ంధవసోమద త్తవివింశతి 

వికర్ణులు చేకోద్య|ోగంబునం దమతమ యనుచరు లై నయోధవీరసవా స్రం 

బులతో రథంబులు శిదోలికొని చని భవ త్రనయుం బరివేస్టించి హిడింబా 

తనయుం చాడిన నతండును కోడై కేయబలంబులం గొని బలిమి మెణిసీ 

నిలిచి మార్కొనియె నారెండు నై న్యంబులు నొండొరీటి కదిర్చి "చేర్చి 

పినంగుచుండ నాఖీమసేననందనుం డాచార్య|పభ్ళతు లగునాీపన్ని ద్ద వె 

బతు (పకార [కూర బాణంబులు వరగింప నందు. 

ఘబోతాచుండు (దబోడొాచార్యూ (వఖ్ళ్ తులతో యుద్ద ంబు చేయును = 

సం 6. 88_25 

1కెందఅసూతులు వొలిసిరి 

కొందణీ చాజములు దునిసెం గొందణు చటుల 

స్యందనహయాలి వడి యను 

గొందణ యంగములు 1వస్సెం *గురుకులముఖ్యా. 

119. 

120. 1. దుర్జయుండు _ 

151, 

1. దామత రారాజు - ఘ. బ. ర. 2. బొదివి -అ.్హ దాకి = ఎ. గ. ద. 

లి, సోమముల - కొన్ని (పతులు. 

స్ు (పతులు; నజయ్యుండు = వా. ఏ. దరిమి-ఇ. కలదై త్య లః 

ఇ. న. ల. ఓ. టొడని _ వీ. శ. మ. కొన్ని పతులు; టికించేర్చి - ర. వా టికిం 

గవిని పేర్చి - న. వ._ క. పన్నిరువురవై - "పెక్కు వ్రతులు. 

1.కెందణి * శ. మ, వెస (పతులు. 2. గురువంకనిదీ _ల. శ. ష, కొన్ని (వతులు, 



129. 

124, 

125, 

126, 

127, . ఇట్లు దండ్రి నొచ్చినం బాండుపౌ, తులు నీవు 

ఖీష్మపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 14 

. ఇ ట్లతిరథమవోరథు*లం జిక్కుపజచినరక్కనున కలిగి రయంబున సాధనం 
బులు సమకట్టికొని ీరభసంబున నాకుంభనంభచాది ద్వాదశ రథికవరులు 

నొక గాపెట్ట చుట్టుముట్టి మవో(న్త్రజ్వాలాజాలంబులం బొదివిన. 

. ఓర్వీీరాక చానవో త్తముం డంబర 

వీథి *కెగసి పోయి విపులరవము 

చిలంగం జెలుచ శీనడరి జీమూతభంగి దు 

ర్షాంతు( డన జూచి ధర్ముసుతు.డు. 

. భీమనేనుతో నిట్లనియె నిక్కడ భీష్ముబారిం బడిన పాంచాల బలంబుల( 
"బరిపాలింపను నక్కొడనాచార్యాిదుల కగవడ్డ ఘటోత్కచుం గావను వలసి 
యున్నయది యివ్వలనకిం గవ్వడి గలండు నీ వవ్వలనికి వేగంబ యరుగు 

మనిన సింవానాదంబు సేయుచు, 

. కౌరవబలములు మడివడ 

మారుతి గవియుటయు మెజసి మార్కొని కురుధా 

(త్రీరమణు' డర్చచం[చా 

కారశరము దొడిగి ధనువు [గక్కునం దునిమెన్, 

. తునిమి తోడన [కొవ్వాండిదొడ్డనార 
సంబు భీమునివతస్థ ఎలంబు దూట 

నేయుటయు పోల గని (దౌవచేయు లడదం 

గడ సౌభ|దుడును ఘటోత్కచుడు. 2గలనే, 

తుని 
1 

టం బగుకోవంబునం గవిసీన. 

199, 

123. 

124, 

125, 

126. 

1. లనెల్ల జిక్కు = ర. ౨. నంరంభంబున = ఇ; సరభనంబున = ఒ. ఘమ. చ. వ. 

1. లేక _ కొన్ని (పతులు. 2. గిరి _ అని పాఠములు. కి, నొదరి, నువరి, నొదిగి, 
చెదిరి, నుగ = అని పాఠములు, 

1. రతీంపను = ఘ. 2, దిరథికుల కగ, దియోగధవీరుల కగ _ అని పాఠములు. 

1. లజదుపుచు = ఈ. 

1. సోలె గని = సెక్కు (పతులు. ౨. గదినె, గవినె - అని పాఠములు, 
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128. 

129. 

180. 

181. 

182, 

188. 

త్రీ మరాం ధ్ర మహాభారతము 

, రని కృప జాహీ కాదిరథిక(ప్రకరంబు గడంగి వారి మా 

ర్కొని పెనంగంగ దేజి కడుం [గూరేత నేచిన మారుతాత్మజుం 

"జెనసి గురుండు రక్ష *పరిషి క్తునిం జేసిన నాత( డల్షి యా 

తని నొకనారసంబున నుద|గత మూర్చ మునుంగ నేసినన్. 

. ధనురాచార్యుని. బూచి తత్తనయుండు ౯ ధా తీకుండు౯ భీము మా 

ర్కొని రాతం డెలనవ్యు 2చన్ను గ గచాఘో రాకృతిం చేరు డి 

గిన యాలోనన శేణి (దోణుండు గడంగం జూచి తో డె కృపా 

దినికాయంబు. క8గడంగి వబాయునసుతూీవవై ( దీవా(స్త్రముల్ నింవంగన్. 

. వపున హిడింబనుతుండును 

| దొపదిపుత్తులు సుభ ద్రతనయుండు. గోపో 

దిపితు లి “వారలయా ' 

టో"వము( గుదియించి రతిపటు[పదరములన్ ॥ 

. అప్పు శడనూపభూపాలుండును ఖీమ నేనసఖిత్వలోలుండు నగునీలుండు నళ్వ 

శ్ఞామం దొడరి నొచ్చినం గని ఘటోత్క-చుండు. 

. తలవడి యగ్గురునందను. 

జలమున నొప్పింప గురుండు సరభసముగ ను 

జ్ఞ్వ్రలవాణావృతు. చేసిన 

బలమటణి దనుజుండు మాయ బన్నె( గుసితు( తై 

+ ఇవ్వీిధంబున హిడింబానూనుం*డు నేసినమాయం జేసి. 

128. 

129, 

180. 

101. 

183. 

1. తం బేర్చిన=ళ. వ. 2. పరిషికి( కృత గ్యాతుని జేయ నల్లి - ఖ. యు. ట. డ. వ, 

1. గాంచి _ సెక్కు (పతులు. 2. చెన్నలర చా ఘోరా - ఓ; చెన్నొసగ యు. బ; 

చెన్ను గదురన్ -న. శి. నుగిట్టి _ చ. ర. 4. మై- కొన్ని పతులు. 

1. పముగుందించి రతి _ ఘ. ల, శ; పం బుడిగించి రతి - గ. ద. 

1. డువివిధానూప = కొన్ని (పతులు; డు దశార్ధ భూపాలుడు _ఆ. ఐ. జొ. చన 

మ. ర. ల. శ. వ. వా, 

1. డొనర్చిన, డుపన్నిన _ అని పాఠములు. 
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184. క. గురుడు మొదలై నయాప 

న్నిరువురుం గురుపతియు నొవ్వ నేటులం ఐడి నె 
తురు దొరంగ సోలి సంగర 

ధరణిం బడినట్లు దోంచెం ద క్సేనలకున్. 

155. చ. కనుగొని ౫ వై న్యముల్ విజిగి |కందుకొనకా వెస బాణ నాపగా 

తనయుడు సేన నాగి *యివి ద్రైత్యులమాయలు గాని శేబొంకు బొం 

కని యెలుంగెతత్తి చెప్పంగ భయంబున నమ్మకేపోయి నట్టువో 

యిన! జనుదెంచె. గారవమహీళు(డు ోదీనత ఖీష్ముపాలికిన్ . 

186. వ, వచ్చియి ట్లనియె. 

187. క. నీవును |దోణు(డు గలుగం 

గా వై రులచేత నేను ేగష్టపడితిం గా 

చే వాకితోడం దలపడి 

బా వొండెను విజయ మొండె సంపాదింతున్. 

158. చ. "అన విని *నవ్వి పాండవులయంతటివారోకి. గాక నీకు మా 

ర్కొన నగు నయ్య *యిప్పరుసు కుత్సితవ_ర్తన మిట్టిదు_న్హరం 

బునం దగులావు సేయ మముబోంటులులేశ చలంబు డింపు మీ 

వని "పతితోడం జెప్పి సిచాత శ్రజుం డప్పుడు [పాభవంబునన్. 

189. వ. భగదత్తు నాలోకించి. 

195. 1. జూచి -అ. ఏ. 2. యిది ద్రైత్యుని - కొన్ని (పతులు. లి. పోకుపో కని-కొన్ని 

(పతులు. శ పోయి రట్టు - ఊ. ఐ, త. మ. 5. క్రీతిని - వ. 

197. 1. గప్పబడితి నింకేవారిం - చ. ఠ. ల, 

188. 1. అనవుడు - చెక్కు. (పతులు. 2. వించు = ఐ, ఓ. జె. మ. లి. వెదర్ బెట్టు_. 

అ. ఇ. ఈ. ఏ. ఉ. యీపడుచుకుత్సిత - పెక్కు పతులు; యి ట్లగుట - వ. వీ. ష; 
యి ట్లనుట - అ. లి, దుస్థలంబున - ఆ, ఒ. జొ. ఖ. ఘ. న. ర. హా; పన అయిన 

ఊ. ఐ. చ. బ. మ. రి. గడులావు - వీ. శ. ము". నృపుతోడ - "పెక్కు (పతులు; 

నియమించి చెప్పి = ఎ. . 
వ 
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140. క. 

141. వ, 

142. తే. 

148. వ, 

14క. క, 

145. వ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
| 

దనుజు లొనగించుమాయలు 

నిను. చేరవు వారి గెలుతు నీ కవిప్పుడ యీ 

జనపతి మెచ్చ(గ కినాదడై. 

త్యుని "గెలువుము నీదుసేనతో నడరి వడిన్, 

సీఅనినం (వాగ్ద్వోతిషపతి * మేటిమగండు గావున నమ్మాటకుం బొంగి సింగం 

కిడరినచందంబున నార్చి మ పతీకంబు నెక్కి సేనానమేతుం డై. 

పరగి *తోంతెంచుపాండవబలముమీయద6 

గవియుటయు నంతీనంత గొరవులోమూ(క 

మరలి 'యేర్పడం జూచి యమ్మాట యపుడు 

నిజముగా గొని యాజికి నిగడ మగుడ, 

ఇ ట్లుభయనై న్యంబులుం దలపడిన సందడికయ్యంబున నపరాహ్హాం శేబగుచు 
నుండ, 

నగపతియు. బోనిగజపతిం 

దగ నేడు నెక్కి [పబలదై త్యబలముతో 
నిగుడంగ ఘటోత గైాచుం శా 

భగదత్తునిమీంద6 గవిసె. బార్భి వముఖ్యా. 

తదవసరంబున వృకోదరుం డ”గదంబు రయంబు మటజటయ నయ్యభిమన్యు 

(చౌపదేయ్మ పముఖులుం చానును హైడింబునకుం దో డై కడం” నట్టి 
యెడ. 

148. 

145. 

1. లునొనర్చు ౬ కొన్ని (పతులు. 2. వెప్పుడు = కొన్ని (పతులు, వి, చైతు 

ని దునిమి గలుము నీదు జ. ర. వ. 

1. అనినం (వాడ్జ్యోతిష = చెక్కు (పతులు; అని భీష్ముండు వలికినం (బాగ్జోతిమ - 

వా. 2. మంచీమగండు-ర్వు. శీ. బు బొదివిన, బు గదిరిన, బు బొదలిన, బు డగ్గరిన= 

అని పాఠములు. 

1. పరగ _ కొన్ని ప్రతులు. 2. నేతెంచి-ర. 8. లోన = ఆ. ర శ. వ. శ. నేన = 
ఆ. ఈ. క. ద. 

1. బునం బెనంగుచుండ -_ చెక్కు. (పతులు. 

1. కడంగి రట్టియెడ - కొన్ని |పతులు. 



భీష్మపర్వము _ తృతీయాళ్వానము 178 

146. ఆ. పొదివి పలువు రేయం బొడువ (వేయంగ భగ 

దత్తుదంతిర క్రధార లా ప్పె6 

జెలువు శెట్టి గాంగ 1 జేవుజు సెలయేటు 

లున్న తాచలమున 2నురులునట్లు. 

147. క. శూలంబున హైడింబుండు 

గాలాకృతితోడ వైవంగా నది పొడి యె 

రా లెడునట్టుగ మగంటిమి 

[వాలినథభగదత్తు( జేసె వడి భల్లమునన్ , 

146. వ. ఇ ముసి యార్సి వెండియు, 

149. ఆ. భీమువారులం గూర్చి పేర్చి సౌభ చాది 

యోధవరుల నెల్ల నుజక తఅచు 

టంప వాన దడిపి పహయరథభటకమూ 

2ినాంబుం జంపి సమదవా స్తిం బజపి. 

150. క. మందరము మవోంభోనిధి 

యందు దిరుగునట్లు పాండ వానీక ములో 7 

నం దిరిగి సు|పతీక మ 

మందగతిం జం వె6 బెక్కుమాతంగములన్. 

151. క. అలిగి ద శా న్లాధిశుండు 

గొలివెను భగదత్తుమీంద. (గూరగజము ను 

జ్జ్వలము లగునతఫతోమర 

ములశా(కున నది చలించి క మొగతిరిగ వెసన్. 

146. 1. జేగురు _ కొన్ని (పతులు. 2. నురులు _ "వెక్కు (వతులు; నురలు - వా. 

149.  1.ముంచి-ఖ.ర్చు. ట. డ. వ. లీ, వాముల జదివె _ “పెక్కు ప్రతులు వాముల 
(దిప్పె = జ. ర.వ. 

151. _ 1. గరి చలించె_ శ. మ; సంచలించి మొగ వ; కోర్యకదియు మొగ క. న, 
2. మొన _డ. ణ. 
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152, వ. ఇవ్విధంబునం బోరుభగదత్తుం గనుంగొని గండుమిగిలి కురుపిభుండు గురు 

158. క. 

154. ఆ. 

155. వ. 

156. చ, 

కృషాది యోధపీరస మెతంబుగా( దణీమినం దమబలంబులు గోలాపహాలబహు. 

భంబు లగుటయు.. బాండవా [గజుండు పొర్థపాం'చచాలపుర సృరుం డై యవ్వ 

లనికిం [గొ వ్వలరం గోల చ్చ నట్టిసమయంబున, 

=: ఆద్దయం శీరావంతునిచచ్చుఖి బీమనివో విని ధుశఖించుటి = 

సం, 6_92_| 

నరుడు ధనుర్గుణరావ 

స్పురణంబును "'-జేవద త్రభూరిరవము నం 

బరము పగిలింప నానా 

శరము 6 గురు నై న్యసరభసత్వం బుడివెన్. 

అపుడు చేరి భీము. డతనికి భుజగేం|ద 

ర్ న్యకాసుతుండు గలన. బడుట 

నల జెప్పుటయును నడథి యచ్చట నని 
న్న, 

యడిగి యతడు సూక నచటి కరిగి, 

దనుజఖండితుం డయి పడియున్న యయ్యి'రావంతు శరీరంబు గనుంగొగని 

యాధనంజయుండ.!. 

ఘనతరశోక వేగమునం గన్నుల నీళులు నించి యానుయో 

ధననవినీతియుం బిదప ధర్మతనూజుండు నంధి గోరి ప 

ల్కి.నీతగవుం గడంగి యనికిం దలకొన్న నిజో ద్యమంబు. దోం 

చినివిధి దిట్టుచున్ వినుతి సేయుచు *రోయుచునుండె నయ్యెడన్ . 

15్ర5్. 

ఈ. 

1. ఈ వచనము తరువాత - "జౌ. ఘ, చ. యు. ల. పీ(పాదనూచి)ళ. వ. న. కళ” 

 ద్రతులలో నీ, [క్రింది పద్యము. అధికముగా కలదు. 

కనీ చెలువును, నీ బలువును, నీ చతురత క నీగుణంబు నీ సావాసమున్ 

నీ చక్కొదనము నే నే,రాచూలికి గలుగ గందురా నాకుక్జా. 

చ మె శోకమున గన్నుల - ర. 2. యదియుం = ఇ. ఈ. లి. విధి దిట్టుచున్, = 
“చను. ప. ఈ. ల; మది? దిట్టుచున్ _వా. కొన్ని ప్రతులు. 4. దీనత నుండె - ప 
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157. వ. ఇట్లు పుతళోశానలసంక ప్హచిత్తుం డగునవ్యసాచిం జూచి గోవిందుండు 

మందస్మితంబు "సేసిన. 

158. క. కని యతండు చెలిని నీచే 

వినినది యిది మున్ను దీని విడిచితి కినహిభం 
జన తేరు *నడపు కురుబల 

వినిపాతనపాటవమున వివారించుటకున్. 

159. వ. అని పలికినం బద్భ్మనాభుండు రథంబు రయంబున మనమొనపయిం బణఅపం 

బార్జుండు పటుబాణపరంపరలు వరగింప భగదత్తుండును గృపాచార్యుం 

డును |ద్రిగ_ర్హపతియును భీష్ముం గూడుకొని యా |కీడి నెదిర్చిరి సాత్యకి 

యడరినం గృతవర్శ బాహ్లికులు మార్కొనిరి మారుతి గవిసినం గుంభసంభ 

వుండు దలపడియె నతని[పాపున నేపు మిగిలి నీపు తకు లాబక మర్గను 

మర్చింపం గడంగి కవిసిన, 

160. క. గురువంవ వెల్లి నాంగుచు 

సరభనముగ వారిమీంద శరవర్ష ంబుల్ - 

గురియుచు వార లయమ్ముల. 

'దెరలక ఫీముండు పటుగతిస్యందను. డె. 

161. వ. సమర్శకీడ సకఠిపి కురుకుమారులు _దొరంగించునారాచధారల  నొచ్చి 
యాజ్యధారా[ కాంతుం డై జై నయర్శిష్మంతుండునుంబో లె మండి యుద్దండ 

కోదండనె నై పుణ్యంబు సూపినం గుండభేదియు ననాధృష్యుండును గనకధ్వ 
జుండును *విరావియు నుజాహుండును దీర్హ బావుండును దీర్హ లోచనుం 

డును దీర్చని[దం బొందిరి పెఅవారు వెలచబిచి కవిటిగి పఅచిన్ నజంబుల 
వెనుకొనువృకంబువిధంబున వృకోదరుంీడు దోర్విలాసంబు మెజ'నె నప్పుడు 

150. 1. మున్న - కొన్ని పతులు. 2. భాంతి - ప. లి. నరి భంజన = కొన్ని ప్రతులు. 

4. గడవు = అ. ఎ. గ, జ. ద. ర; పరపు - ఇ. ఈ. ఐ. ఒ. మ. 

161. 1. ననాధృష్షుండును -ఘ. వ. ష; ననాదృళ్యుండు - శ. కొన్ని (పతులు. 

2. వై రాటుండును ౬ వ(మూలము) విరోధియును - శ. వమ; విశాలి - కొన్ని 

(పతులు. శి. విజిగి - కొన్ని [పతులలో లేదు. ఉ. మృగేందు - కొన్ని (ప్రతులు; 

గజంబుల వెనుకొను సింగంబునుం(మృగేందుడుం)బోలె - ఆ. ఇ. ఒ. ఓ. జౌ. ర. 

వ.శ, 5. డు దోలి దోర్విలాసంబు-కొన్ని (పతులు; డు దోర్టీల మెరసె-కొన్ని (పతులు. 
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162, శే. 

168. వ, 

164. క, 

165. క, 

166. వ, 

శ్రీ మదాం ధ మహాభారతము 
ww! 

(పొర్గ్లు| గుంకుచుండ నీ"పెద్దకొడుకు బలు మొనలం బురికొల్పికొని చలంబున 

గో_ల్పల నేసినం “గొంతేయవ్యూవాంబులు నభినవోత్సాహంబునం బోక 

"వెనంగిన, 

ధరణి నెత్తుటం దోంగి యాభరణకాయ 

శ స్త్రఖండజాలంబుల( జాలం కేబలిచెం 

బలుచ గాకుండ6 గుంకుమ మలంది పెక్కు. 

తెటుగుతొడవులు *దొడిగినతెఖవవోే లె. 

అంత, 

తిమిరము గవిసినం చాండవ 

సమితియు. గొరవులు రణము సాలించి నివా 

సములకు(6 దగం జని రయ 

ష్టమయామిని నుదితపటువిషూదుం డగుచున్, 

కురువిభుండు నగరు సొచ్చియుం 

కేజౌరమిన గాంధారవిఖభుని నూతతనూజుం 

ద్వరితముగం బిలువు మని యా 

తురతం బలుమాయలు. జెచ్వె దుశ్ళాసనుతోన్ . 

చెప్పిన నతండు వారిం గూర్చికొని నచ్చుటయు నేకాంతంబున నమ్మహీ 

కాంతుండు వారలతో ని ట్లనియె గాంగేయ గురుకృపాశ్వశ్రామలు 

మధ్యష్థు లై పాండవబలంబులం “జెలుచునట్టిినంరంభంబునకుం జొరరు 

మనసేనలు నానాంటికి నన్నంబు లై సమయుచు వచ్చె నేమి నేయంగల 

వార మనిన వీని రాధేయుండు రణ|కీడాలంటుం డై, 

162. 

165. 

168, 

1. నొప్పి _ వా; బొలిచె _ పెక్కు (పతులు. 2. తొడిగొప్పు తెజివ = అ. ఓ. జొ. 
న. ర తొడియొప్పు ౬. అ. ఇ. ఒ. ఖ. కొన్ని (పతులు. 

1. జొరమియ _ ష; జొరమియు - కొన్ని (పతులు. 

1నీ టను వా "క్కు (పతులు. 2. సమరంబునకు _ వ. 
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167. క, 

168. క. 

169. వ. 
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1నరనాథ యింక భీష్ముని 

దురమునకుం చేకు మేను దోర్చలవిభవో 

ద్ధురతం బాండుకుమారో 

త్కరముం దశ్చేనల౯ా మదం బడంగింతున్. 

అని పలికిన విని దుళ్ళా 

సను6 గను6ంగొని మనము వోయి శాంతనవునిభం 

డన ముడిపి వత్త మని చె 

ప్పి నశేం|దు(డు పీండుకొల్పె. 'బఆఅవారి( దగన్. 

ఇట్లు కర్ణ సౌబలులనిజని వాసంబులకుం బోవం బనిచి బహు పకారసౌరభసం 

వాసితంబు లగుజలంబుల జలకం కాడి పరమనురభిచందనాను లేపంబులను 

జీనిచీనాంబరపరిధానంబులను మవానీయమాల్యాభరణంబులను [బిస్ఫీత 

మణినుయభూవణఛారణంబులను దగ నలంకృతుం లై తమ్ములుం దగు 

'వారలుం బరివేష్టింప. బరిమళపరంపరా!భా సిత నూతనతై లధారాభి షేకప్రదీ 

పితంబు లయిన కరదీపికాినవా| సంబులు వెలుంగ వేతవాస్తులు దొలంగు 

3తొలంగుం డని సందడి నెడ గలుగ జడియ వందిసందోవాంబులు సంకీర్త 

నంబులు సేయ మాగధమంజులగానంబులు వీనులం *బొోరయం. బాఠకపథఠన 

రవంబుల మనంబు రంజిల్ల రమణీయరత్న ఖచితం బగురథం “జెక్కి మంద 

మందగమనంబున మందాకినీనందనుమందిరంబు నేరం జని తదీయద్వారం 

బునం చేరు డిగ్గి దుశ్శాసనుముం జేయి కరతలంబున నవలంబించి యల్లన 

నడచి యుచిత| వకారంబునం బవేశించి యప్పి తామహుపాదంబులకుం 

[బణామంబులు సేసి తత్పీఠసమీపంబున సమంచితకనకాననంబున ర్న్షత్తం 

డనుప నాసీనుం డై చేతులు మొగిచి యమ్మనుజపతి యతనితో ని 

ట్టనియె.. 

167. 

169. 

1. కురునాథ = జొ. భఘ. చ, 

1. భావిత - కొన్ని (పతులు. 2.. నికరంబులు - సెక్కు (పతులు. 8. తొలంగు 
మని _ "పెక్కు (పతులు. 4. బొలయ - కొన్ని (పతులు. 5. నతం డునుప _ 

“ కొన్ని '| పతులు. 
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170. మ, నిను ము న్నెంతయు నమ్మి పాండవులయు న్మేషంబు నేం జీరికిం 
గొన నీపోరెడుచందముల్ దెలియ బెక్కుల్ నూచితిం జేరి చే 

రి నయం బిచ్చుచు నొంప నూల్కొనక వారిం బట్టి 'పాలాశ్చె దొం 

డన నేరం గురుముఖ్య యింక నిట నీ వాలంబు సాఠింపవే. 

171. చ. అనిమొన దేవచానవుల కైనను మార్కొన రాదు నిన్ను నే. 

డెనిమిదీనాళ్ళు లయ్యె సమయింపవు నొంపవు సవ్యసాచి న 

ప్పని యటు లుండనీమ్ము 2నినుం (బార్భన సేసెద నింతవట్టు నా 

చనవునం బోవ నిచ్చి నృపస_త్తమ పో౭కిం గర్జు( బంపవే. 

172. వ. అనవుడు. 

178. శ. అమ్మాట మనమునకు వా 

ల మె తాకుటయు భీష్మ డత్యంతవి షా 

దమ్మున నించుకవడి మౌ. 

నమ్ము దగం దాల్చియుండె నశవదనుం లై, 

174. వ. పదంపడి నిట్టూర్పు నిగిడించి మొగం జెగయించి భూపాలు నాలోకించి. 

175. క. తలకొని నీకుం | చాణం 

బులు డాంపక యోవినట్లు పోర నిమె్మ( 

బలుక6 దగునె యక్కట నా 

వలనం గలభ క్రి యెల్ల వమ్మునం 2Xలయన్, 

176. వ. అని పలికి యలుక వొడమి వెండియు. 

177. సీ, కాల్బండే మహనీయఖాండవం బిం'దుని నమరగణంబుతో విముఖుం జేసి 
బహుదివ్యశరములు వడయండే యెక్కటి బవరాన మెప్పించి శివునిచేత 

170. l. పల్లార్చె _ కొన్ని (పతులు, 

111... 1. నాళు అయ్యె - మ. సూ; నాడులేని _ శ; నాళ్ళ యేని-కొన్ని (పతులు. 8. తగ, 
విను _ అని పాఠములు. 

175. 1, నీకుగ(ను) _ కొన్ని [వతులు. 2. బోవన్ - శ. మ, 



178. 

179. 

180. 

181. 
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గంధర్వులకు నోడి క ర్లుండు నీతమ్ములును బాట విడిపించికొనండె నిన్ను 

నిను నను (దోణు నాతనిపుతుం గృపుం గర్జు గెలిచి వీరాటుగోవులం 

గొనండె 

. తక్కు"వెక్కులెడలం లెక్కం[డ నేమేమి. 
సేసె వినమె యట్టి జెట్టి నిన్ని 

దినము 1లిట్లు దొడరి పెనంగగియు నీచేత 

చేడు వినంగ వలసే వేండిపలుకు. 

. తగేినిపని యని తలంపక 

పగగొంటి వీకేయు లేన పాొండునుతులతో? 

చెగి యింక నీవు రణమున 

మగంటిమి వాటింపు రిత్తమాటల నగునే. 

= అని మజీయును, 

, గాండీవి గెలువ రాదు 8 

ఖండినీ జంపంగ నాకు గాదు వినుము న 

న్నొండుమగలు మార్కొనినం 

జెండుదు నుగముగ మున్న చెప్పితి నీకున్. 

. *వనును నాదళమున (దుప 

చానీక విరాటనై. న్యయాద వబలనం 

తానములతోడం ఇకలగెదం 

బూనుండు మీ శెల్ల( చాండుపు[తుల 7గెలువన్ . 

177. 

178. 

180. 

181. 

1. లోర్చి తొడరి _ ఒ. జొ. చ. 

1. దీపని యని తలంపక -యు. న. వీ. 2. జేయు-ళ. షు వెక్కు (పతులు; 

జయ్యు = వా 

1. నొంపగ = ర. 

1. ఐనను నాబలమున _ ర. స. ఇచ్చట మూలము. అవాం తు సోమకాన్ నర్వాన్ . 

'పాంచాలాం శృ సమాగతాన్ నివా నిమేన రవ్యా[ఘ వర్ణయిత్వా శిఖండినం. 
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162. ఆ. నడికిశేయి వచ్చి నను నొవ్వం బలికినం 

గలుగునయ్య జయము గడంగి నీవు 

నడవు మనికి నెల్లి నాచేతి బలుపు సూ 

చెదవుగాక వేయి 'సెప్ప "నేల. 

158. క. అనిన. [బియమంది 1న గరికి( 

జని శేపతి సుఖని|ద సేసి సముచితసమయం 

బున మేలు శాంచి కయ్యం 

బున కాయిత మయ్యు కినేను వొంగారంగన్. 

184. వ. ఇట్లు సన్నద్దుం డయి బలంబుతో వెడలి నీపు తుండు భీష్మ నుపలతించి 

భూపతి పకరంబులతో ని ట్లనియ, 

ఎ భీవ్యుని నశవమదొవన యుద్ధము pa 

సం. 6_95_1 

185. కే. ఇత(డు పాంచాలు రాదిగ నెల్ల బలము 

జంపి పాండుకనూజుల సమర భూమి 

గెలువ గలవా(డ నని రాతి వలికె నేడు 

దణిమి *మనలావు( జేవయు మెజయవలయు. 

186. క. *అని యాడుతులువమాటలు 

విని భీభత్సంబు సిగ్గు విపులవిషాదం 
2 బును నొక్క. పెట్ట వుట్టంగ 

ననిమిషతటినీత నూజు: డతిదుఃఖితు.( డ్డ 

i82. 1. 7ాలువు కొన్ని (పతులు, 2. బలువు _ కొన్ని (పతులు. 

188. 1. వీడొని - పెక్కు (పతులు. Pa సుఖత రని| ద =న. తీ. మెనలు = చ. ట. 

185. 1. కేలి _ ర. 2. మనమును లావులు - ఐ, ఒ. ర; మనమన లావులు - శ. కొన్ని 
[వతులు; మన మొన లావులు - గ. ట. 

186. 1. అనునతని తులువ -ఒ. చ. శ. మ. ల. మనమున బెనగొనగా _ ఇ. ఈ. 



169. వ. 

190. ౩. 
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. తన్నుం చాన యుపశమించు!కొని యున్నం గనుంగొని కౌరవేశ్వరుం డ 
తని క న్నెణింగినవా( డ్రై దుళ్ళావనునితో ని ట్లనియె. 

. మన 'మెల్లం బవిళామహునొ 

ద్దన యుండుద మడియు గా కితనిముందటం బె 

టన వలయు కళ తుబలమ 

ర్లను లీరువదిరెండువేలరథముల వారిన్. 

అని నియోగించిన నతం డట్ల చేసె నద్దరణీశుండు గురుకృపాళ్వశ్రామల నాలో 

కించి గాంగేయుం జూపి సత్య|వతుం డగునీతండు శిఖండి "పని మన మెత్తి 
విడియునాండ చెప్పుట మీరెఖుంగుదుర కాదె యన్నీ చునకు గోచరంబు 

గాకుండ నిమ్మవోనుభావుం బొదివికొని రావలయు ననిన వారలు నట్ల కాక 

యని వరయ్యమరనదీనూనుండు సర్వతోభ[దవ్య్యూవాం తటాన ర్చి నందు 

గృ పాచార్యకృత వర్మళల్యళకునిసుద &ణవై ంధవులును గురుకుమారులుం 

'చానును ముందట నిలిచె. దదనుమతిం గుంభసంభవభూరి శవోభగదత్తులు 

వలపటను సోమద _త్తదోణపుతవి వించానువిందులు దావటను 5వాలాయుభా 

లంబుస [కు తాయువులు వెనుకను (దెగ ర్త (పకరపరివృతుం తై జననాథుండు 

నడుమను నిలిచి రంతకు మున్న కౌంతేయులు నై న్యనమేతంబుగా వెడలి 

రట్టియెడ నర్జునుండు మనీ మొగ్గరంబు సూచి ధృష్టద్యుమ్నున కి ట్లనియె. 

కంచు గాంగేయు నతనిచక్కటి శిఖండి. 
బెట్టు మీతని మన మెల్ల బిండుగట్టి 

పొదివికొని వత్త మిప్విఫంబుకకు, “దగ ద 

ళంబుగా మోవాః ంహు బలంబు నెల్లి. 

188. 

189. 

190. 

1. కొనుచున్నం = కొన్ని (పతులు. 

1. టనువలయు = శ. కొన్ని (పతులు. 
రలు 

1. పనిమనమెత్తి - శ. వ. సెక్కు ప్రతులు; వై నేయ నని మనమెత్తి _ వా. 

2. రయ్యనిమిషనదీ - వీ. శ. ష; రయ్యవనసరంబుననదీ - అ. ర. వ. లే. బమర్చె- 

బమర్చి - అని పాఠములు; బు పన్ని యందు వ. డీ శైబ్య- మూలము. ల; 

శల _ కొన్ని (పతులు. 5. మూలమునందు వాలాయుధుని చేరు లేదు. 6. మోవా 

రంబు - పెక్కు (పతులు. 

1. దగవ, లయముగా మోవారింపు బలంబు నెల్ల = ఇ. 
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191. వ, 

192. క. 

198. వ, 

194. 3 

195. వ. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
నొ 

అనిన విని యతం డట్ల చేయుదు నని సాత్యకివిరాటులు వలపటను నథి 

మన్యుపొంచాల కేకయులు చావటను నకులసహా దేవ | చౌపదేయపురస్సరుం 

జైన యుధిష్టిరుండు నడుమను 'జేకితానకుంతిభోజులు వెనుకనుంగా నొనర్చి 

య్శగభాగంబున శిఖండి నునిచి యతని కెలంకుల డాసి భీమసేనఘటోత్కచు. 

2ల్రాక్క_వలనను బార్జుండు. చాను నొక్కదిక్కునను నిలిచి తక్కిన యోథ 

వీరుల గలయం "జేర్చి గట్ట మొనగా నమా సి ట్లుభయ నై న్యంబులుం బన్ని 

'భేరిభాం కారశంఖాదినిస్వనగ ర్థాన్ఫూక్టితబహుళంబుగా నొండొంటిం దాంకె 

నట్టసమయంబున. 

చెంగట నభిమన్యుండు ప్రి 

శంగతురంగ [పచారచంచ దథుః డ 

పొంగి మనదిక్కు పజమీ. 

దం గవిసెం జిచ్చు దూది దరకొనుమూడ్కిన్. 

ఇట్లు గదిసి, 

మెబిసి మండల'చారి యై కొెణివి (దిప్పి 

నట్లు గురుక్ళవసింధురాజాదు లైన 

'యోధపీరులు వెగడంద నులివు మిగిలి 

తరువంబడు నేబ్టికియ సేన కీదిరుగ(6 బడంగ. 

ఇట్లు మాటు లేక తటుముచున్న సౌభ[దుం గనుంగొని కౌరవసతి యలం. 

బుషపుతో ని ట్లనియె వీడు శెండవయర్జునుం డై మనబలంబులం గలంచు 

చున్న వాం డర్దునీనందను నెదుర్కొన నీవశాని "మాలు లే చేము పాండీ 

వుల కడ్డపడియెదము నీవు వీనిం బొదివి కిభంజింపుము. 

191. 

194. 

195. 

1. మోవారించి _క.వ. 3౨. లొక్కవంకను -ఖ. చ. రు. డ.వ. వా. లి. లం. 

గలిపి కదియం చేర్చి గట్టి - కొన్ని (పతులు. 
లు 

క్షే నట్టకియ = కొన్ని (పతులు. వ. దిరుగు బడగ, దిరుగ బడియె _ అని పాఠములు. 

1. నందనునకు నీవశాని-కొన్ని [పతులు; నందను నెదుర్కొను మే మందు రాలేము, 
ఐ. ఓ. మ. శ. 2. మందు - వెక్కు [పతులు. శి. బంధింపుము - వ. 
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=: అలందిను(డు దురోధోనపేరితం థై యభిమన్యుని పై. గబియకట. 22 

196. క, 

197. ఊఉ, 

198. క. 

199. వ. 

X00. శే, 

౨01. వ, 

సం. 6_93_24 

అనవుడు నకండు దుర్జమ 

దనుజావలి మున్ను గాగ దజిమెం గుంతీ 

తనయబబము గాారాకులు 

చెనుగాలిం దూలునట్లు భీతిం జెదరన్, 

అప్పుడు (దొపచేయులు రయంబున నడ్డము సాచ్చి చై_త్యులం 

గుప్పలుగా మహిం బిలుచం గూల్చీివ దానవనాథు. డమ్ములం 

గ ప్పెం గడంగి వారల నఖండపరా[కమలీల వారు వా 

డొప్పఆి శేరికూబరమ యూంతగ 2[వాల(గ నేసి యార్చినన్. 

ఆలోనన 'తెప్పిజి లయ 

కాలుండును6 బోలె నసురగన్ను ల నిప్పుల్ 

రాలంగ వారలసిడములు 

నేలం బడచనేసి చాపనికరము [దుంఛెన్ . 

(తుంచి నవ్వుచు. 

ఒకనినొకని నై వైదు మహో[గభాను 

రా(న్ర్రముల కేశేసి నొంచిన నతనిమదము 

సొంపు సోదరవ్యథయును 2పాచి యడ 

నప్పు డాతనీవై సుభ; వాత్మజుండు. 

అప్పు డుభయ నై న్యంబులవారును క-వెజంగంది. 

188 

196. 

197. 

200. 

201. 

1. బరవన్ - కొన్ని (పతులు. 

1. వచ్చి - కొన్ని (పతులు. 2, [గ్రక్కున = ఆ. ఐ. ఓ. న. మ. 

1. నొంచి యేసిన-అ; నేసి యార్చిన _ ఇ. 2. జూచి యేచి యడరె నాతని=పెక్కు. 
(పతులు. లె. "ఆంచాను నాతనివె సుభ దాసుతుండు = ఏ. న. ర, ళ. వష. వొ, 

1. వెగడంది - ఖ. ట. న. వా; వెజగొంది - కొన్ని (పతులు. 
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202, 

208, 

204, 

205, 

206. 

శ్రీమదా౦ ధ్ర మహాభారతము 

దనుజుండు మాయాధికు(. డ 

ర్టునీతనయు (డు దివ్యీళరధరుం డెట్లగునో 

యనుచుండంగ నయ్యిరువురు 

నని సేసిరి వృ[తవాస వాకృతి దో6పన్. 

ఇత రేతరకరక్ళతళో 

ణితధారలు నిగుడ నపుడు నిర్భర! చావ 

ద్యుతు అడర6 బొలుచునగముల 

గతిం ఏబొాలిచిరి వార ల హాక ంపోన్నతు ల. 

దను జేశ్వురుండు మాయం 

బొనరించినం దమము గవిని భూనాయక ఫ 

ల్లునసుతుండు భాస్కరాంబక 

మున వెలు గొనరించె నురసమూవాము వొగడన్, 

. అసుర వెండియు( జెక్కుమాయిలు ఘటింప 
wa శ|కపౌత్తుండు దివ్యా(స్త్ర జాల మడర( 

"జేసి యన్నింటి నడంగించి చెలగి నొంప 

రథము డిగి పాణం బెలుచ నారాతమండు. 

. రక్కును(డు విజిగినం గడు 
నుక్కున సౌభ|దు( డడరునురవడి గని న 

లీకుల బజిచెం దమలో' 

జిక్కువడుచు. "గౌర వేందునేనలు భీతిన్, 

అప్పుడు "పెక్కుం[డురథికులతోడం గూడి గాంగేయుం డభిమన్యుపయిం. 
గవిసిన. 

202. 

208. 

205, 

1. సూనుడు _ పెక్కు (పతులు. 2. చాపధరు డెట్టగునో _ వా; శరవిందుం డెట్ల 
గునో, శరనిరూఢు జెట్టగునో _ అని పాఠములు. 

1, ధాతుదు కతు లఅడర = ఒ. ఇ. రు. ట. డ, వ. నీ. శ, వ. 2. నొప్పిరి _ పెక్కు 
(పతులు. కి. రఖండ గర్వోన్నతులన్ _ మ. 4. కంపితు లగుచున్ = ఎ. 

1. ల నొనర్పు - ఉ. £. సమితి యడర క. 
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2058. అత(డు దానికి *ేదలంకకక యందటజకును 

నన్నిరూపు లై పోరంగ నర్జునుండు 

సరభసంబుగ భీష్ము 2 నురవడింపం 

బొంగి యిరువా.గు నిరువురం బొదివి బెరసీ. 

209. వ, అట్ర్టిసంకులనమరం బున నభిమన్యు వె నడరుక ఎసౌచార్యుం 'చాంకి సాత్యకి 

*బెడిదంపునారసంబు లేసిన వాని నన్నింటిని నళ్వశ్రామ తునిమి యతని 
2౫లు (దుంచినం గోపించి. 

య 

౨10. క. ఆసాత్యక "వేతొకవి 

ల్లానురగతి నెత్తి యుగమగునారాచం 

జేసిన 'నాత(డు శేతు 

వ్యాస కుం డయ్యు మూర్చ వచ్చి నరేం| చా. 

211. క. ఆలోనన తెలిసి మెటు(గు 

వాలికితూ పాత6 డతనివక్షముీనడుమం 

గీలించి సిడము [గక్కున 

నేలం బడ నేసి యార్చె నింగి వడంకన్. 

౨12, వ. చానికిం గినిసి 'కినిమనుమండు పొగరు మిగులునారాచనిచయంబులం 

బొదివిన నశ్వశకామ రావ్ముగన్తుం డగు ను|గగభ_సియుంబోలళె నైనం 
గనురీగోని. 

918, |దోణాచార్యుండు సుత 

(శాణపరత్వమునం గృష్ణుతమ్ముని వె న 

208. 1. గలగక ౨ ఊ. ఏ. త. బ. వా 

౨09. 1. బెట్టిదంపు - క. వా. 2. ధనువు దునిమిన - కొన్ని (పతులు. 

210. 1. నతండు _ కొన్ని (పతులు. 

211. 1. శరజాల మతని=ద; తూ పడర నతని _ ఏ. ల. నాటం = ఆ. ఐ. ఓ. న, మ.వ. 

919, 1. థినివరుండు = శ. మ. 2. నున్న గనుంగొని ౬ కొన్ని (పతులు. రి. గొని 

కోపించి _ ఉ. క. వ. 
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౨14. చ. 1 

వ15. వ, 

216. క. 

217. వ, 

215. సీ, 

216. 

218. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
షల 

తీణోద్దతి. గవియుడు గీ 

ర్వాణాధిపసుతు(డు వచ్చి వడి నెడం బొచ్చెన్. 

అనవుడు నాంది కేయవనుథాధిపు( డిట్లను [(దోణు. డాత్మ న 

రునునకు( గూర్చునాత (డు కీగురుం గని మెంతయు భక్తి సేయు వా 

రనిం దమలోన నట్టు వెన నప్పుడు కచార్కొని యెట్లు "వోరరో 
వినం గల చేర్చడం 'జిపుము వి [కుత భంగిగ నాకు సంజయా, 

అనిన నానూతనందనుం డతని క ట్ర యొ. 

శాతము వలకొని సంగక 

ధా|కికి సేతెంచి గురులు చం ఢులు దమ్ముల్ 

ప్రాం త్తులు శిష్యులు మామలు 

పుత్తు లనం గలదె తొడరి 'పోరనవల యున్. 

-వి ఆద్దనుండు (దోజాచాడ్యూలతో యుద్దము నేయట + ద్ ధి 
సం 8_98_4 

వినుము. 

అర్జునుం !డడరి (దోణాచార్యు 2మూ(డు నారసముల చేసి యు; గంపుటంప 

వెల్లువ వజపిన వె డొంద శీకాత( డాతసీ మేన దూపులు దటుచు గాంగ 

నాంటించె నంత భూనాథుండు పురికొల్పం గాం |డిగర్తులు గురు గడచి 

కవియ 

నరు6 చేచి వాయు కాణమ్మున నమొ్మ్మునం దూలింప( గుంభజుతె. లళరము 

1. అనుటయు _ వ. ౨. గురుం డని _ వ, క. మార్కొని _ అ. శ మ కొన్ని 
(పతులు. 4 యేమి సేసిరో - ఇ. జ. ర. వ. 

1. పోరంగ _ వీ. ష. కొన్ని (పతులు. 

1. డేచి_ ఆ. ఓ. జౌ. వ. ల్లి, నైదునారనముల _ చ.ల. శ.వ. శి. కాతని 
తనువున దూపులు - ఎ. గ.ద.మ. 4. మేనందూ పులు=వీ. శ. మ. "పెక్కు [వతులు; 
మేని. దూపులు _ వా, 
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ఆ. గవై చి యుడుప నలిగి వాసవినారాచ 

వర్ష మున |డిగ రవరునిపుత్ర 

చయము. శీదెరలుచుటయు జనపతి కృపశల్య 

బాహ్హైికులును. "దాను. బార్జుం 'చాంళే. 

219. వ. అట్లు వదాకు టయు వారల నతండు గన్నెరాకమ్ముల జీకాకుపటిచె నట్టు 

గురుండు మొద లై నయందటుకును నాధనంజయుపోరు దలమునుక 

లయ్యె. గురుపిశామహుండు ధర శ్రనూళకి యున్న ికిట్ల కుణీకి తలలు చెండాడె 

శకునిభూరి| వసులు గవల దలపడిరి కళింగపతీయును భగదత్తుండును నిభ 

సేనలతోడం దొడరి ఖీమసేనుం బొదివిన, 

వ20. క. గిరి డిగు కేసరిచాడ్సున 

నరదము డిగి [భమితపటుగచాఖీలత నా 

క రువఠిపట్టయు. గపిసినం 

గరులు( దెరలె: బవనధూతఘనవం క్రి గతిన్. 

221. శే. [కందుకొని యిట్లు మాతంగఘటలు విజుగ 

నా|శుతాయువు( [వాడ్జ్యోతిపషాధిపతియు. 

బోక నిలిచి యమ్మ్మారుతపు త్రుజోడుం 

కేదనువు( బించిరి వివిధ్యాస్ర్రతతులు వజపి. 

222, వ. అప్పుడు గాంగేయుండు సేయుదారుణీరణంబు ధర్మపుతునకు భరం బైన 

నతం డెలుం గెత్తి *పేరువేరం బిలిచి చేయి వీచిన నాకళింగనాథభగ దత్తుల 

విడిచి యవుడుగజుచుచు. : 

5. వైచి యుడుప - ఊ. ఏ.వ; వచ్చి- వా. కొన్ని (పతులు. 6. చెల్చుట 
యును - కొన్ని పతులు; తేల్చుటయును ౬ శ. ష. 

219. 1. దాక్న = పెక్కు (పతులు. వి, పేరాకుటమ్ములం -ఐ.న,.ను.వ, లి తెట్ట జు 

ఆ. వ; దిక్కు = ఇ. ఈ. 4. ను చె నురవడించిన ౨ ఈ 

221. 1. చారు చించిరి - కొన్ని (పతులు. 

299, 1. రణంబు సమ్మర్దం టై ధర్మ - క. వ. వ, వేణువేల లీ. శ. వ, 
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వదల, క. కలయంగం గరముల. జరణం 

బుల నురమున కోణితంబు బోరన. దొర6ంగం 

ేదలి ఆసంగిననడమామిడి 

చెలువునం కిబజకెంచె ఖీమ నేను. డచటికిన్. 

224, వ. అంతకు మున్న ధృష్టద్యుమ్న శిఖండి విరాట|దుపదులు ధర్మనందనున *కడ్డ 
పడి భఖీష్మువై నడరి బహు| పకారవిశిఖంబుల వెగడు పబఅచిన నకం డలిగి 

శిఖండి *నేయనొల్లక యమ్మువ్వురను మూండేసివాండితూపుల నేసిన నా 

ఫీరర థికులు హు తాగ్ని[తయంబునుం జోల ౩ బజ్వలించి జాణజ్వాాలలు 

నిగిడించి యశిని *నొప్పింపి3 వృకోదరు. డర్జెసం గవియుటం గనుంగిని 

శేకయగణశై నేయ దౌపచేయులు గూడుకొని కవిసినం 'గౌరవసేనం "జేయం 

గలమేటిమగ లెల్లను మిన్నేటికొడుకునకుం దలకడచి 'వారిం దలపడిన నిరు 

డెబంగులదొరలును బలంబులును నొక్కు_మ్మడిం |గందుకొన బెకసి పోట్లాడు 

చుండం ీీజండరళ్ళి వినువీథి చక్కనగంబునకుం *జనుదెంచె నట్టియెడ. 

225. కే, రథములను సామజముల6 దురంగమముల 

నుజుక 'నెతుశేటుల నీది తజియ నడచి 

పోరి కేటును |వేటును బోటు నొక్క 
2యులపిం జెలంగంగ ను య నై న్యములవారు. 

226. వ. అప్పుడు మనబలంబులజనంబులు. 

227. క. ద-.తరా షుండును బు తులు 
జః క్ర} 1” 

నతిలోభంబున6 1బజాకయను సేసిరి ధ 

ర్మతనూజు గెలువేవచ్చునె 
మతి 2జేరై. రింక నేటిమాటలు మనకున్, 

29. 1. డరిరుల నలరెడు యు. 2 జనుదెంవె _- ఈ. ఉ. ఐ. 

224... 1. కడ్డం జై తలకడచి -ల. శ. ష. కొన్ని పతులు. ౨. నేయక యమ్మువ్వుర - 
కొన్ని పతులు. ప్ర (బజ్జ్వ్వరిల్లీ = పెక్కు (పతులు, 4. నొంచిరి _ కొన్ని (పతులు. 

5. జండరశ్శిరథంబు వినువీకి- ల. వ. కొన్ని (పతులు. 6. కరుగుదెంచె - కొన్ని 
- (పతులు. 

వ25. 1. నెత్తురుకేరుల దటియ నడచి - ల. వీ. శమ న.ళ. ౨, యలమిజెల్లంగ 
నుభయ టచెన్యములవారు = ఆఅ. ఈ. ల. 

297. 1. వశమే _ఆ. ఓ. జొ.న.మ.వ. ౨. దలవగనింక = వ. 
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అనుచు వగచుపలుకు *లాలించుభీష్మాది 

యోధవరులకో సుుయోధనుండు 

చెనంటటిమాట లేమి వినియెద రనిన వా 

రదియు *2నదియు విననియట్ట పో లె. 

ఓపరా [కమ క్రీడలు సలుపుచుండి 2 రాసందడికయ్యంబునం గిమ్మీరమర్దనుండు 

గదపండువు సేయుచుండె నప్పుడు. 

. సరభసముగ సారథి దన 

యరదము చెచ్చుటయు నెక్కి 'యతనిశితశర 

స్ఫురణాపరిణతి బాహ్లికు 

విరథుం గావించి సురలు వినుతింపంగన్. 

. చిత సేనుండు సౌభ దు బి తబాణ 

పాతమున నొంచి యార్చిన. బాండుపొతు. 

డతనీసారథి. బడ నేసి యంత. బోక 

తురగమ. ల( జంపి యాతనిత్రు శ్లడంచె, 

అక్కుుమారుండును దుర్ముఖునిర థం బెక్కె( బాంచాలవతి గుంభసంభవుచె 

నడరి యతని మేన నాన్య్మాస్త్రంబులు 1నించిన. 

(దోణుండు గోపించి తను 

(కా!ణం బయివుళ్లు సేసి తనువున కి రాజ 

'ద్చాణంబులు (గుచ్చిన సం 

తీణబలుం రై యతండు సిగ్గజీ కేకాల క్, 

228. 

229. 

230. 

282, 

2లెకి. 

. లాలించి _ పెక్కు (పతులు. 2. వినియు వినని _ ఆ. ఐ. ఓ. న. మ. వ. 

. సమరకీశలు = ఇ. ఐ. మ. ౨. రాసమయంబున - ఇ. ఈ. వ. 

. యతినికిత, యతిశాత, యలిగి కీశశర _ అనిపాఠములు. 

. కీలించిన _ అ. ఏ. ఘ. వ; |[పయోగించిన = ఇ; నిగుడించిన _ ట, 

. ణము పరియలుగ జేసి _ ఊ. 2. చంచచ్భాణంబుల - అ, ఇ. ఎ. చ. ఘ.ర. అ. 

లి పారెన్ ప. 
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25. సీ, తటిమి సుళర్ముండు 'డాంకి యర్జును నొంచి కృష్ణు!.వె నమ్ములు గీలుగొలుప. 

నలిగి యన్నరుండు వాలంపశాలువ లోలి నడరించుటయు 

వానియఖిలబలము6 

2-కేతిసమ్మెటలను చేరుకోలల వేసి యంకుశంబుల కెనూ(టి యతిరయమున. 

వావానంబుల( దోలువారును విండ్లను బలకలు వై చుచు. *బఅజచువారు 

శ. నైన మీతండి [కీడివై నడర నడుమ. 

జొచ్చె సాళ్యకి యన్నద్సుకుండు శక్తి 

వైవ మయి వాల్చి యది పట్టి వై చె ₹మగుడ 

వాతం డాభీష్ము. డెడం దునుమాడె నధిప. 

దీలి5, వం ఇట్లు (దుంచి. 

286. క. జబోనన మెయి. దొమ్మిది 

వాలమ్ములు నా.ట'6 బాండవవ్యూవాము కుం 

డాలేరథఘోటసుభటా 

భీలత€ దల కడచి పొదివె భీష్ముని 2నంతన్, 

అభి దుర్కోధనుంయ ల్ వణిదుల్మానమల భీవ్యనవ నవోయంభుగా బింభ్రడ్ * = 

సం, §_101_1 

లలి7. క. కని కౌరవవితి దుళ్శా 

సనుతో ని ట్లనియం గంశెం శాంతనవునిె 

24.  1.మె-_ పవ. 2. శేరి సమ్మెటలను_ ఉ. శ. శర, వ. వ్వా చెడి నసమ్మెటల 
చేరు _ కొన్ని పతులు. శ. నూది - అ. ఏ. జౌ. చ; నూరి, నూని, (వేసి, నెర్తి, 
నొ_త్తి = అనిపాఠములు. 4. కారువారు . ఆ.వ. ఓ గ.జ.న.మ.ర. ర్. నెరి= 

అ. ఏ. ర. మెడాచి 9. ఈ.ఉ.వ; మె (వాల్చి-ర్సు. ట. డ; చానిన చా బట్ట అలు 

ఓ నంవం.శం. 7. నాతం డంత నాఫీష్కు - వీ. శ. న 

986. 1, దళ వ. 2, కడకన్ ఇ, ఈ. 
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ఘనసేన 1 దోంచెం జని కై 
కొను డీవును సౌబలు(డు నకుంఠితవృ తిన. 

అనవుడు నయ్యిరువురు నే 

పున శేగదియుడు. జూచి ధర్మపు త్రు (డు మాది 

తనయులు నడరిన దుర్యో 

ధను డపుడు తురంగమాయుతము. బురికొలి పెన్. 

ఆపదివేవురు నెజ!రావుతులు నొక్క పెట్ట శకునిదుళ్శానమలకుం దలకడచి 

2 మెక్కినం బాండీవబలంబు మవోమత్స రసమూవావిహారంబుశం గలంగు 

మడువునుంబో లె సంతో భించినం గోపించి కౌంతయా|గజుండును గవలును 
విపిధ విశిఖపరంపరలు గీవరగింప ముందటి కాళ్లు దునిసిన ముగ్గ తిలంబడి యును 

6మోరలు పజియలై న నెజిదవృుం గూలియు గుండియ లవిసిన నెగసి 
కెడసియు వా7లు చెవ్విక కీవలియం బాజియు నాశ్వికులు నేల కొటి 
గినం * జెనంటి డిరిగియు ననేక ఘోటకంబులు రూపణిన నేపణి యత్తురంగని 
కరంబు లేటమొగంబు!ివడి చెదరి కనుకనిం బజచఛిన, 

'భీరీశంఖాదిరవ 

స్చారత నప్పాండుపు తబల మేచుటయుం 

గౌరవవతి కల్యునితో 

గారవమున నిట్టు లనియెం గడు దీనుం 2. 

. వెలివిరిసి వచ్చుజలనిధి 
_ పొలుపుేనం దో౭తెంచు ధర్మపు[తునిబలుగో 

288, 

239, 

241, 

1. [దోచె - ఈ. ఏ. బె. న. బ.వ.షమ.వాా దోశె వా. కొన్ని [పతులు, 

2. కొను మీవును - సెక్కు (పతులు. 

1. గవియుడు _ కొన్ని (పతులు. 

1. రావుతులు, రాహుత్తులు _ అని పాఠములు. 2. ఆాకినం - ఈ. వ. కి. వానీ 

కంబులు - చ.వ.ళ.ష. 4. గజ_ ఊ. ర. పరపిన _-వ. 6. మొనలు = ఐ, 
బ.మ.వ. 7. వస్సిన, తెగిన - అని పాఠములు. 8. గలయంచారియు - వీ. శ, 

వ. స. 9. జిమ్మతిరిగియు ఈ. ద. 10, వడి బెదరి చెదరి, వడి బెదరి = అని 

1. న వేతంచు = చ. వీ. శ.మ. న, 



192 

242, 

248. 

244, 

245, pm 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లీ 

ల్రుల నిలువరింప నీవొక 

చెలియలికట్ట 2ికయి మమ్ము( చేకొెను మిచటన్. 

అనుడు నతడు పాండవా[గజ( గవలను 

దాడి విపులబాహుదర్ప మొస్స 

నారసముల.: బొడివి మారిమసంగిన 

ట్రయినం జూచి నరుండు ననిలపుతు(డు, 

. ఒక కుం గడంగి శల్యుని 

బెక్కమ్ముల నొంచుటయును ఖీష్మ[దోణుల్ 

(గక్కున( ద కిమిన నయ్యిరు 

దిక్కుల నై నములు నత్యుదీర్ధ్యత జెరసెన్. 

కట్లు గలయకా రసి యపరాహ్హంబున నుభయచతురంగమథనం బగు. 

1 పధనంబు *చెల్లై నట్టియెడ భీష్మ గీష్మాదిత్యుండు. వేండి మిగిలి వా(డి 

మిజఅసీననారనంబు లను కిరణంబుల పరగించి, 

పం డెంట6 బం డెంట బాండవా[గజుని భీముని మా దికొడుకుల 

మూట మూట. 

నెడింట సడింట నేచి సాత్యకిని ధృష్టద్యుమ్ను నొప్పించి సమదవృ త్తి 

నార్చిన మాత్స విపాండ్యానీక ములును సోమకవరూథినియును మగధబలము 

గాళ నై న్యంబుం గరూశసేనయు నొక్క-పెట్ట రయంబున భీష్ముమీంద 

నురవడించిన జాండవోత్క్యరము( గృష్టు 

తమ్ము బాంఛచాలనందను సమ్ముఖమున 

కడరనీ కా(గి యందటి కన్ని రూపు 

లై_ మహారణ మొనరించె నస్త్రగురుండు. 

24. 

244, 

2, క్రియ = కొన్ని (పతులు, 

1. బెరసిన క; దరిసిన న. వ, 

1. (పస్థానంబు _ ఇ; భండనంబు-వ. ల్ల. చెల్లి. ఉ. క. జ, పువ.ష; నేసి రట్టి-ళ. 
కొన్ని పతులు; సేసె నట్టి _ వా. 



(20) 

246. ఉ. 

247, మ. 

2468. వ, 
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శాంతనవుం డనేకబ లనంతతి నుద్భట శెర్యనారదు 

భాంతపరా|క మమ్సరణ చా(కి సముజ్జ పల శాతసాయక 

(కాంత పరీతనిర్మథితకంపిత పాతితమూ రిం జేసి య 

త్యంతరయంబునం దనరథంబుగతుల్ మెఅయం |బదీ సుం డై. 

గజరా జోజ్జ్వలఘంటి కావళి. దురంగ పస్పురత్కింకిణీ 

(వజముం గా హాళదుందిభి పభ్ళ తితూర్య | శేణులన్ సుందర 

ధ్వజఘంటాత తులకా శరాసనగుణ, వాతంబు దున్మాడి ధ్ 

ర్యజనసేనాతతి ముంవం జేసె బటుదోర్గర్వం 1బఖర్వంబుగన్. 

ఇట్లు బల్లిదుం డయి మల్లడిగొని మార్కొనుమగలు లేక మదంబునం 

బొంగి గాంగేయుండు పాండవేయులు వెజంగువడి యుండ మణియునుం 

గడంగి 1దుర్వారంబు లగుదివ్యా(న్రుంబులు దీటుకొల్సి యేదిక్కు నూచినం 

దాన యె రథికులను వో_న్లీకులను నాక్వికులనుం దునిమిన గంధనీంధుర 

[కీడనంబున |మోడుపడిన యుద్యానంబు చందంబున నగుచున్న చోట్లును 

గొలుబలంబులం గనుపుకొట్టిన గాలు చేయి తల డొక శ్రాయని 2మేలుపాటు 

లేక వండం దజిగినయ ట్లున్నయెడలును బెక్కుదెఅంగుల చప్పుళ్లు నిగుడ 

రథధచయంీబు నవయవంబులుం గరిపయనిక రంబులోయెమ్ములు విజుగం 

గార్చిచ్చు పొడివిన వెదురటడవి తెజంగునం దోంచువట్టును దజచు గొడు 

గులు విటీతాటనంబు సేసినం బెనూగాలిం జిక్కు_వడిన కుమీమిత కాళవనం 

బునుం బోలు చక్కట్లును బహురత్న మయమకుటాది భూషణ|వజంబు 

వివిధవర్ణ బామరీజాతంబు నణీకి పడవె_చినం 12 బబలోద్దతలు లాయలు లితం 

బయి కమలకై రవోత్చలాకీర్ధం బగుికొలని ననుకరించు | పదేళంబులును 

247. 

249, 

1. బవార్యంబుగన్ _ వా. 

1. దుర్దాంతంబు _- బ. వి. వేజబుపాటు _- న. ళ. లి. బులుం జదియురవంబులును_ 

అ. ఇ. వ; బులయవయవంబులు _ జొ. వీ శ. ష 4. పల్ల ములు _ ట. 5. నెడ 

లును - అ. 6. శాటంబులు రు. వ. ళ. వ. 7. గాలి నిక్కడక్కడ వడిన 

కును - ఘః; గాలిం బిక్కు పరచిన - గ. ద. 5. మి తాళోకవనంబునుం బోలు = ల. 

9. బొలుచు - కొన్ని (పతులు. 10. జాలంబు = కొన్ని (పతులు. 1... [బభ చెడి 

ఘన లులితం బై న కమల-ల; [పభ చెడి [పబలోద్దత-ఇ. ఈ. ద. 12. కొలంకుల-ళ. వ. 



194 శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లీ 

గ 

నై వాండవనై న్యంబులు దై న్యంబు నొందియు6 గలగుండుపీగొనియు 

"బెండువకడియు.(6 గలంగం అజాజియు. దొలంగం చెరలియుం గోలాహలబహు 

ళంబు లగుటం గనుంజచేగొని గోవిందుండు. 

249. ఉ. అర్జున చూచితే మనబలావళి నెల్లం గలంచు చున్నవాం 

డూ ర్చిత "ర వ్రసంపదయు ను[గభుజాబల వై భవంబు వి 

స్ఫూర్దితవి; క మోద్దతియు జూచె నదీసుతు. డిట్టిచోట నీ 

దుర్ణయే*దర్ప*వి భమము దోంపంగ6 "జేయకయున్కి. యొప్పునే, 

250. వ. అనిన వివ్వచ్చుండు విచారడోలాయే త్తం బగుచి_త్రంబుతోడ నిరుత్చా 

హుం డై యున్నం జూచి వెన్నుం డతని కి ట్లని యె, 

251. క. మును మళ్చ్య నాథునగరం 

బున సంజయుతోడ నీవు పొంగుచు 13 ట్రా 

డినమాట లెల్ల మజచిన 

నినునగ చే. రథికవరు లనింద్య చరి తా. 

2ర5ఏ. వ. అనుటయు నర్జునుండు. 

వవఏ. ఆ. సకలబంధుజనుల6 జంపి కౌరవీహీన 

మైనరాజ్యమహిమ యేను బడసి 

యను "యేమినుక్ళత మాచరించినవా(డ 

నగుదు మనసు గొలుహాదయ్యి ననికి, 

వ౨రగ4. వ. అయిన నీతో నప్పటప్పటి కేటిమాటలు గలవు మిన్నేటికొడుకుం బడవై 

ఇదం చేరు 'నడపు మనుటయు నారాయణుండు నదీనందనుస్యందనంబునకు 

13, వడియును వీ. శ షమ. 14. గొని కుపితుం డై గోవిందుండు = ర. 

219, 1 బాహు. ఐఏ గ, ద. వ్ల. వెభవము-శ. స, 
యా 

వ, |. త్ శతం జే ~~ జ్ర. ద 

—_ ద చాల 

ఇద్ర 1. కిటాడిన - ఊ. ఎ 
రి ల 

ఖ్ పె 1. నిభ మెన _ కొన్ని |వతులు; రాజవిభవ మేను వడసి వినుము మీద-యు. డ. బి. 
నా వో 

రల విభవ మేను వీ. శ. మ.స. ళ. శి. దనికి నిపుడు - శ. శర. వ. 

25... 1. గడవు మనుటయు _ కొన్ని |పతులు. 



255, 
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నమ్ముఖంబుగా రథ్యమ్యులం ద్వరితగతి నడపినం *దెరలిననై న్యంబులు 

గూడికొని గాంగేయుపయిం గవియ నతండు నెలంగి మహో, స్త్రనికరంబులు 

నిగిడించి యబ్బలంబు *నిలువరించి సింవానాదంబు నేసి. 

. ఖర నారాచపరంపరో | గనివాతికా గాండీవియంగంబు లా 

తురతం బొందంగ నేసి వాణమయగా తుం చేసి గోవిందు ని 

ష్టురలీలం దురగంబులం బటుశరకనూూ తాస్యముల్ గాగ న 

త్వరు( డై 2 యేసి రథంబు గూడ బొదివె౯ వాలంపమొ త్తంబునన్. 

256. వ, అప్పడు. 

౨57. కే. వీలు వోయి రథ్యంబులు మాటు మొగము 

వడిన దా నొచ్చి యుండియు. *దడవి శారి 

నూలుకొనం జేసి తటీమిన (వాలి తీవ 

భల్లమున( గీడి వీష్ముసివ్ల్లు మని మె, 

౨58. క. అత. డొండొకపి క్ర్త్తిన 

నతేరయమున నదియు. దునుమ నాతం డౌరా 

శతమఖనందన యనుచును 

ధృతి వేజొకవింట శరతతిం బరగించెన్. 

259. క. ఆ బెట్టిదంపుటంపఅ 

చే వీభత్సుండు నొచ్చి చేడ్పడి మజియుం 

చొ బంటుతనమే పటుబా 

పోబలముగం బోరుచుండె నంగము దూలన్. 

బి. నతెరపిన - ఇ. కి. ల మగుడించి - కొన్ని పతులు. 

విర్ర్. స్యూతాంగముల్ గాగ ఎ అ. ఇ. ఏ. ర. 2X దోచి -శక 

257. 1. నడచి శౌరి - తి; నడరి, దరమి, గడగి - అని పాఠములు. 

2రీరి. | ర్రీఘత - పెక్కు (పతులు. 

బి59. . ముమె జాకాబలమున( = క్తి 
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260. క, 

261. క. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
లీ 

వివ్వచ్చునొవ్వు నెంతయు. 

(గొవ్వున భీష్ముండు గడంగుకో _ల్లలీయుం ద 

కెవరు నాతని6 జేరక 

దవ్వుల నిల్చుటయు. జూచి తనిచి త్తమునన్. 

దారుణరోషం బడరంగ 

నారాయణు. డపుడు నై రణం *దొజంగి వెసం 

చేరి నొగల( బగ్గము లిడి 

కూరత *మునికోల యె త్తికొని యిల కుణిశెన్ . 

ఎని. (క్రీళృత్ణుయ రథంబు శీర భీవ్యనివైతీ బోఖుట 3 

సం, 6.102502 

262. వ. ఇట్లు లంఘించి. 

268. మ. ధరణీచకము *[గక్కునం గదల దిగ్గంతావళ | శేణికం 

ధరముల్ *| మొగ్గ(బడక౯ దిశావలయ ముత్కంపంబు గా నీబలం 

బురులం వాజఅంగ ఖీష్మువై( గవిసె రౌ దో దేకమురీ జూచి ఖే 

చరలోకంబును సంచలింప వారి చంచద్చాపహుఘో రాకృతిన్ 

264. శే. లలిత పీతాంబరంబు విలాస మొప్ప 

_ సింవానాదోదృటం బగుచెలువుతోడ 

260. 1. నొచ్చు అుంతయు - అ. ఇ. ౨. కుం చా లెవ్వరు - వీ. శి. మదిలోనన్-కొన్ని 
[పతులు 

261. 1. దొరంగి - వీ. శ. మ.(సాధునేఫము తోడిరూపము) 2. ములుకోల, మునుకోల - 
అని పాఠములు. 

268. ఇ f . wx 1. [గక్కతి ల్రగను-ఇ. ప్; తల్లిడిల్లగన్నుడు) = ఉ.త.ళ. వ్యూ బిట్టు [గక్కాదల _ వ. 

2, (మోడుపడన్ యు. డ; (మొగ్గిపడన్ - వీ. శ, ప, కొన్ని పతులు. లి. జూచుఖే 
చర ఎ అ. ఈ. బె. వ. శ, షష, 



265, 

266, 

267, 

268, 

269, 
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"మెటు6గుే*వెలుంగును గర్జయు "మజటయ వచ్చు 

శారుీమొగి లన. గృష్టునాకార మొస్పె. 
లా 

= అటియుడ, 
€ 

. బలు*జీవము వోయిన వెలు 

వెల బాజుచు నీదుయోధవీరులు *పొలిసెం 

బొలిసె నె భీమ్మం డను చును 

గల౮గం బడి యట్లు లె_్తి కను(గొనుచుండన్. 

- కనుగొని ఫీష్ము( డుల్లము వికాసము నొంద(గ నల్ల నవ్వి యి 
ట్లను+ జనుచెమ్ము వేగమ మవోత్మ వికన్వరపుండరీకలో 
చన యిది లెన్స నా కిచట శాశ్వత మెనయశంబు నచ్చట 

న్వినుతికి నెక్కుసద్గతియు నీదయం 'జేకుశేజం జేయు మిష్టమున్. 

= అని పలుకు నంత జంభాంతక సూనుండు సరభసంబుగా రథంబు డిగ్గనుఆికి 

వెన్నుని వెనుక నెయిది కరంబుల( (గుచ్చి పట్టిన *నతండును దిగిచికొని 
వెండియుం బోవం బోవ బదియడుగులకొలంది నాశొంజేయుండు పద 

నైర్యంబును బాహువీర్యంబును మెఅయ మహీతలం కీబూని మెట్టి నిలువం 

బటి నిట్టూర్పు నిగిడించుచు నదనుజమరనుతో ని టనియొ. 
లు ళల ల్ గ య 

. కయ్యము చేయ చే నని యకల్శపేీబుద్ది (ది తీజ్ఞి చ్చసి సీ 

వియ్యెడం దప్పి కేని జగ మే మను నించుకనేవపు పోరుల౯ 

డయ్యుట దప్పె నాపయిం గడంగినధీష్నునిపాటు సూతు రా 

వయ్య రథంబుమీ(ది కిటు లా శీత మానము వీటి. బుత్తు రే, 

1. లడర గరిలుచు మెరసివచ్చు _ ఈ. ౨. మొగులన = క్కు (పతులు. 
lag) 

1. చేయువ శ. 2. పెలుచన్ _గ. ద. 

1. రు నాకు నిసష్ట్రముల్ = అ, ప. 

1. నతం డీడ్చుకొని _- ఇ. గ. ద. ల. బూది - స. కొన్ని (పతులు, 

1. వృత్తి -త. వా. 2. తుమానము - కొన్ని (పతులు. లి. తూలబుత్తునే _ 
ఆ. ఐ. ఓ. ఇ, న, మ. శ, 
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270. వ, 

271. క. 

2/2, వ. 

27లె, క. 

శ్రీమదాంథ మహాభారతము 
|r 

రా 
తీ 

ఆని (వార్జించినం బార్గుపలుకులకుం (బియం బంది ముకుందుం డూరక 

నురలె నయ్యిరువురు నెక్కి.నయరడంబు శిఖరశద్వయసుందరం బై నశ్రైలం 
బునుంబో అం బొలిచి నిఠిచినం (బళయకాల భై రవరవం బగు£ీవారిదంబు 

కరణి గర్జెల్దుచు. బటునారాచవటలాసారంబు నిగిడించి వారల వెగడు 

వజిచి యచ్చట నొండెరుల మెచ్చక యజిమి తటిమిన వైరుల రూపు 

మాపి భీష్ముండు భీషణాకారుం డై పర్మిశ్రాంతు లయినక్ళషప్పార్దునులును 

థీతు లగు భీమసేన! పముఖులును 8-జేయునది లేక చూచుచుండం బాంచాల 

బలంబుల అారిసమరునస్పుడు బలుమానిసి *చలిచీమలం గాలం జముకు 

చందంబు దోంచె నయ్యవసర ంబున. 

ళా న స్తశిఖరి మజువడ. 

ేబోనియవుడు పాండు రాజపుత్ర్రవి రాజ 

కేన పొడ వడంగు ననీకృప 

కిన్లో నలినాప్తుండు. : గుం3 నుర్వినాథా, 
era 

అట్టియెడ ధర్మతనయుం డతిఘోరం బగుసంధ్యాసమయంబునం బంక 

నిర్మగ్న మొన *గోవునుం బోలె నున్న నిజసేనం జూచి యొక్కింతనేపు 

చింతా కాంతుం జడ యస్పటికిం దిగుటయ కర్గంబుగా( దలంచి తగు 

వారల నెల్లిం దివియ నియమించి. 

గాంగయుచేత నెంతయు 

భంగపడితి మనుచు "వగచుపారాదులు ద 
apres 

210. 

ప్, 

లలి, 

73. 

1. యుగ, యుగళ _ చెక్కు. (పతులు. 2, వారిధి కరణి - ల. కి. చేడ్వడి, చెయ్యేది - 
అని పాఠములు. 4. బలుచీమలం - కొన్ని (పతులు;  చిరుచీమలం - కొన్ని 
(వత్తులు. 

1. బోనాడును - అ. వ. స. ళ. కొన్ని (ప్రతులు; బోనప్పుడు - కొన్ని (ప్రతులు. 
2, [కియనో = రు. డ.త.ప.బ. శ. ష.పహా. లి. నూని దినాధివుడు - ఇ. ఈ; 
నూది దినాధిపుడు - గ. ద; నానలినా స్తుండు [గుం నవనీనాథా - వ. 

i. బంకమగ్నం బైన - కొన్ని (పతులు. 2. గోగణంబు కాగున - వ. 

1. ఫీమపార్థాదులు -అ. ఎ. ఏ. వ; నపుడు పార్టాదులు -న బ. వ. 



274. 

బి75, 

276 

277. 

278. 
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ఇ 

న్నుం గొలిచి *చన(గ విడిదల 
కుం గడువిన్న నయి పోయె గురువంశనిధీ, 

. ఇట్లు పాండవవ్యూవాంబు లోహాటించి పోయినం చారును దమబలంబుల( 

కేదవియ నియమించి. 

. ఎలమి నమస్మ్కరించుచు నహీనపరాః|క మభంగు 'లేర్చడం 

బలికి *యుచా_త్త వాక్యముల. (బస్తుతి చీయుచు ఖీష్కు నందలి 

న్బలసి భవత్త నూజుీలు మనంబులు నిండి *ముదంబు మోములకా 

వరి విరియంగ నేంగిరి "నపినవిభూతి నివాసభూమికిన్ . 

. ఇట్లు ధర్మతనయుండు దొమ్మిదవనాంటి 1వరంబున జెండువడి యానిశా 

నమయంబునందు ర హాస్య (పకార ంబున. 

= మనమున నిమోద మడర(గ 

నను జుల. గూర్చికొని చాన వాంతకుసదనం 

2బునకుం జనియి టను నా 

తనితో నాత్మీయ కార్యదళ 2చిలియుటకున్ . 

. కార్చిచ్చు గవిసి మృగేతతి 
నేర్చుకరణి నేండు భీష్మం 'డేచినకడిమిం 

273. 

వ. రాగ _ అ. ఏ. వ. 

1. దివియించి = కొన్ని | పతులు. 
. (an 

i 

i. యథార్థ వాక్య ఎర, బి లును వండి మనంబులు నిండి - ఐ. మ. లె. మనంబు 

మోదమున్ _-వ; న వేడ్క మోములన్ _ త. వా. 4. జెలియగ నేగి రందరు నదీ 

నుతు డాది - ఓ. $9. యనింన్యవిభూతి రు, డ. బి. 

1. సమరంబున = చ, 

1. బున శేగి యిట్టు లను; బున శేగియి ట్లనియె నాతనితో-అని పాఠములు; బున శే(గి- 

అని "త |వతిలో సార్టబిందుకముగా నున్నది; బున కేగి యతని తోని, ట్లను దగ 

నాత్మీయ మగునడలు చెలువుటకున్ - ఇ. ఈ. 3. చెలియంగాన్ _ శ. వ. కొన్ని 

పతులు. 
ee 

1. ముల, పతి _ అని పాఠములు. 
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279. మ, 

260. క. 

281. వ, 

252. క, 

(శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
wy) 

బేర్చి మని సేన బొదివె శ 

రార్చుల నవ్వీరు. గన్ను లారం కింక. 

మనా శెన్యరు నోర్య రాతనికి దుర్మానంబునం చేసి యే 

మును గా ర్యస్థితిం గాన నై_తి విను నీర్మూలంబుగా( బోర జ 

చ్చిన సాయాజ్యము గొన్న యట్లగు నె *నిశ్చంతంబునం గాననం 

బునకుం బో యెద దమ్ములం గొని తహాపూజ్యుండ నై_ యుం జెదన్. 

సమున్నును నేం గారణముగ 

నన్నియిడుమ లనుభవించి రనుజులు వీరిం 

గన్నారఈ. బూతు గాని జ 

గన్నుత ఫీమ్మునకు( 2నేలుగా నసీం జాలన్, 

నీకు మాచెస నను|గవాంబు గలదేని కయ్యంబు విద్రక్రి ధర్మవిరోధంబు 

గాకుండునట్టి యొక్క తెరువు చెప్పు మని నకరుణంబుగా. బలికిన విని శారి 

కిసాంత్వనవచనంబుల *ననునయించి యతని కి ట్లనియె. 

సత్య పతిజ్ఞుండవు నీ 

ఓవత్యద్భుతవాహువీర్యు లనుజన్ములు దె 

ర్లత్యము గల్లునె నీకు న 

మాత్యుండ నైై యేను రాజ్యమహిమ *నొన ర్రున్, 

279, 

250. 

292. 

2. కీము బొదివె - ఆ. ఓ. శీ. గంటిన్ _- ఆ. ఓ. డ. న. మ వ. ళ. శర. వ. 

||. జొచ్చిన శ. వ, కొన్ని (పతులు, వి, నిళ్చి త్తంబుగా -శ. కొన్ని (పతులు. 

1. ము న్నేను గారణంబుగ - అ. ఎ. ర. వ. కొన్ని పతులు; మున్నుమ నాకారణ 

ముగ - వ. వ. కోరుగా - ఆ. ఎ; గొలుపుగా న. ళ. కొన్ని పతులు; గోలుగా - 
పష; బొలుపుగా శ. కొన్ని (పతులు; కొల్లగా - ఊపి. 

1. నిక్కంబునకు మాదెన - ఓ. 2. దక్క ధర్మ - ఏ. ఐ. గ. భఘ. డ. త. బ. మ. 
ల. వా. లి. శాంతవచనంబుల - కొన్ని [పతులు. 4. ననూనయించి - కొన్ని 
(పతులు. 

1. వత్యుద్భృటజాహు _ అ. ఉ. ఊ, వ. శ, వ. కొన్ని (పతులు. 2. నొనర్చన్ - 
కొన్నీ పతులు. 



(28) 

268. క. 

264. తే, 

265. వ, 

266. క. 

267. వ. 
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వగవంగ 'నేంటికిం వార్జుండు 

'దెగువకు. జొరకున్న భీష్ము. చెగం జూచి వెసం 

బగ యడంగించెద నన్ను కా 

మగిడింపక చూచుచుండు మనుజాధీ శా. 

సఖుడు సంబంధి శిష్యుండు సవ్యసాచి 

నాకు నతనికి *నై యేను నరవశేణ్య 

కూగ్చిమై సిత్తుం గండలు గోసి యెన 

నరయ నాతండు *నాయెడ నట్టివా(డ, 

ఉపఫ్థావ్యంబున నితండు సంజయుతో నాడినబలుమాటలకు నులూకుండు 

వచ్చినప్పు డతనిపలుకులం బుటిన* బెట్టిదంపుందనంబునకుం దగినయంత నాకుం 

జేయవలయు వేను నీరండెడలం 'బిక్కులు నలికినవా(డ మీకిరువురకు 

నొండెరువులపలుకలు పరిపారించుట సమయం బయి యుండు ననిన వను 

'దేవనందనునకు ధర్మనందనుం డి ట్లనియె. 

క య్యము చేయక తగుసా 

హాయ్యము సేయం గలవాండ నని పలికితి ని 

న్ని య్యడ నేం బొంకింతునె 

దయ్యము నా కేల యిట్టి దైన్యము చెచ్చెన్. 

నాకు దేవ, వతునకు నొక్కసమయంబు గల దమ్ము వోత్ముండు కౌరవులకు 

నయి క య్యంబు సేయుటకును నాకు హితం బగు కార్యంబు బుద్దిం దలకొను 

టకుం బూనినచా: డతండు నాకు రాజ్యం వటాసంగు నని పలికి కనఖేదం 

బుగా నీ టి యె 
ap) 

284. 

295. 

287, 

1. నేనును_కొన్ని (పతులు; నయ్యొ యో నరవ - వ; నయ్యెను - ఆ. ఐ. ఓ. జొ.. 
త.మ. 2. నాదెన - ఎ. ఏ.క. బ. ర, 

1. పరున దనంబునకు = ఇ; భేదంబునకు = ద. 

1. ల వే. కయ్యంబు జు "క్కు. (పతులు. బి, బు గలిగించి = శ. మ. ఏ. సంకేతంబుగా= 

మఘ. జ, 
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ళీ 

288. ఆ. అకట తండి సచ్చి నంతనుండియు మమ్ము 

నరసి 1 పోచినట్టి యను(గుంచాత( 

జంప కీమది దలంచుతెంపు నూచితె రాజ 

ధర్మ మింత | కూరక ర్మ మగునేె. 

289. వ. అనవుడు. 

290. కే. విని మురాంతకు. డితండు శాంతనవుకడకు 

నరుగం జూచినవా( డని యాత్మ నెజింగి 

(కమ్మణంగ నసేతంచెదు గాక యనిన 

యన్న దీసూనుతొంటి'వాక్టములు దలంచి. 

£91. వ. అజాతక [తున క్రి ట్రనియె. 

=: ధర్యరాజు రవాన్య(వకారంభున థవ్యునియెద్దవం వోవ్రుప్ వి= 

సం 6_1౮3_50 

292. ఆ. నీతలంపు లెస్స నీవు ము న్ననినట్ల 

"కాక భీష్మం డలుక గదిరి పోర 

జక్క జూచెనేని శ (తువుల్ వొలియ₹ె 

యిప్పు డతనిపాఠి 2 శేంగు మధిప. 

298. సీ. నీవు ద న్నడిగిన నిజవధోపాయం బవశ్యంబు( * జెప్పు 'దేవవకుండు 
మనము రహాస్యవర్తవమున నందణమును జని యమ్మహోత్యునకు భి 

283. 1. (పోచి పెంచిన టై తాత - అ. ఆ. కొన్ని (పతులు; (పోచి మనిచినట్టి తాత - బం 
వి వతు మేము జగతిలోపల రాజ - ద. 

290. 1. వా వాక్యంబు _ కొన్ని (పతులు. 

292. 1. వారున కైన నెదుర నలవియె తలపోయ నిప్పు డతనిపాలి కేగు మధివ-అ; నడరి 
గొల్వ శక్య మగునె వె వేగ నీ విప్పు డతని-ఏ; ర్యపాచిచే చేరె సమయే శత్రువు లిప్పు- 
ర.వ; 2. కేగు _ అన్థనుస్వార రహితముగా "శర, " |వతులందును అర్ధాను 
స్వార సహితముగ వా. వీ. శ, భు వ్రతులందును గః గలదు. 

298. 1. చెలుపు చేవ _ర్వు. డ. 
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నెరంగి తెల్టంబుగ హితశార్యగతి వినయంబుమై( |జార్భించి యడిగి యతని 

సదయమం త్రోవచదేశంబున నెగడుద మని యిట్టు వారి నిశ్చయంబు సేయ 

ఆ, నయ్యజాతళ|తు( డనుజులు 2నత(డును 

చాను సౌమ్య వేషధారణ మొప్ప 

కినత్రినిగూఢవృ త్తి నాపగాసుతుమంది 

రమున కరిగి సముచితముగం జొచ్చి. 

294. వ. అతనిం గాంచి యధికభ క్రిం 2 బ_న్తవనపూర్వకంబుగా. దత్చాదంబులకుం 

(బణమిల్లిన నతం డత్యాదరంబీన( 'బేళువేర వారలందణజ సేమంబు లడిగి 

యి ట్రనియె. 

295. క. ఇచ్చటికి మీర "లందు 

వచ్చినపని యేమి *యేది వలసిన నడుగుం 

డిచ్చెద దుష్కర మైనను 

శెచ్చెరం దలకొని ఘటింపం 'జేనెద6 లీతిన్. 

296. వ. అని తెలి వొందిన మొగంబుతో నడిగిన దినాననుం డగుచు ధర్మసూనుం 

డతని కి ట్టనియె. 

297. క. మా శెమ్మెయి సా[మాజ్యము 

సేకుటు నెబ్భంగి బహుళ'సేనో-త్సాద 

వ్యాకులత రాక తక్కు_0 

దేఠొని య_త్రెజంగు ఏక రుణ “జెప్పంగవలయున్ ॥ 

2, కృష్ణుండు = ఓ; తానును ఎప; కృమృండు తాను సౌమ్య వేషధరణ మొవ్బ్ప-=వ. 
ణ్ ణు 

లీ. నడర గూఢ - ఓ. న; 
ల 

294, 1. [వార్జించి - వా. 2. స్తుతివచనపూర్వకంుగా - ఈ. లీ. న వేరువేర ఇ. ప. 

త. ద. ల. వీ. శ. వ; నం గూర్చుండ నియమించి వేరువేర - ఐ. మ. వ. 

295. 1. లిందరు _ ఎ.న,మ.వ.వా. 2. యెద్ది వలనిన = కొన్ని (పతులు; యింక వల 

సిన వ. 

297. 1, నోశ్సావా'వ్యాకులత = ఊ. ఏ. ఐ. గ. ద. మ,వ.వబీ.ష; నోత్చాతవ్యాకులత: _ 

ఎ. ఓ. జొ. వ. శ. వి, (పీతి జెప్పగ - కొన్ని (పతులు. 
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£96. క. 

299. వ. 

800. ఉ. 

లీ01. క. 

802. త. 

808. వ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
(లో 

అనవుడు నేం ఇనంగంగ మీ 

కనభఘా నై న్యతయంబు నగు సా! మాజ్యం 

బును గానసేరదు గావున 

నను నిర్జింపంగ కోభనము లెల్ల నగున్ . 

అని పలికిన శాంత నవునకుం గౌం కేయా| గజుం డి ట్లనియె. 

కేచిచ్చఅకన్ను మూసికొని చేతి తిళూలము డాంచి లీలమై 

వచ్చినరు దుచందమున క వాలుదు ఫీ వనిలోన( ఉనోర్వ (గా 

వచ్చునె నిన్ను నెట్టిమగవారికి నీక్భప నా,శయింసంగా 

వచ్చితి మెవ్విధి౯ గెలువవచ్చు మవోత్మ యెజుంగ జెప్ప వే. 

అనుటయు నీ టను గంగా 

తనయుడు నీచెప్పినట్ల తథ్యం బది న 

న్ననిమిషులు గెలుతుశే చే 

ధను వుండంగ వినుము తద్విధము 'దేటవడన్. 

ఇట్టివానింగ నన్ను మీ శజి(గి యిచటి 

కిందణలును వచ్చి యక్కటా యిట్లు లడుగ 

మీకు. (బియ మైన కార్యంబు 1ముయికొౌనంగ? 

గనుటకం“కును సుకృతంబు గలదె జినాకు, 

ఏ నాయుధవ్యాపారంయబువలన ను చాసీనత్వ౦ బు నొందిన నన్ను 

జయింప సమకూరు జోడు వుచ్చినవానిని గై_దువు బెట్టిన వానిని 

సీడంబు కీడ్రించినవానిని నంగనను చంగనాపూర్వుని నంగనాభిఛానుని. 
దలచీర వీడినవానిని (ఛాళ్ళహీనుని నపుతకునిం గని యేటుం బోటు 

800. 

902. 

ఓ చిచ్చుర _అ. వ; చెచ్చెర_ చ.వ. 2. వలశేతి [తిళూలము ౬ ఓ. కె. ఖ. చ. 
రు. డ. మ. ర. వ. శ. ష. 8. (వాలుదు నీ వనిలోన-కొన్ని (పతులు; జ. నోవగాం 
గ;నొంపగా ద. క్ జెపుమాబ. 

1. మేకొనంగ ౬ కొన్ని [వతులు. 2. యెందు - ఐ. మ. వ. 

t. పట్టని చానివి = జ. రు. త. ద, అ; విడిచిన వానిని _ వీ. శ. మ. &. దునిసిన = 
ఖ. వ. 
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దక్కి 0 మరంబు సేయ మానుదు మజియు నొక్క-|వతంబు పూనిన వొడం 

బుట్టినప్పుడు లేక నడుము దైవం బిచ్చినపురుషత్వంబు గలవానితోడ, 

గయ్యంబు సేయం గావున మీకు నొక్కయుపాయంబు నెచ్పెద [(దుపదు 

నపత్యం బై_న శిఖండి యట్టివాం డగుట మీ "రెజటుంగుదుర కాదె విశేషించి 

ముందటిపుట్టువున నంగన యగుట వాని కెదు రేయకుండుదు నర్జునుండు 

వానిం బురస్కరించుకొని వచ్చి యే నేయుట మానినయెడ నొప్పించి 

పడవై చునది పదుపడి బంధుమి త్తు లగుధా_ర్త రా ష్ట్రుల గబమచుట మకరం 

బగు నిది నావను పేను బనిచి నట్లు చేయుం డని సవాదయంబుగాC 

జెప్పిన నట్లు 'దేవ (నతుచేత ననుజ్ఞూతు లై_ వార లతనికి నమస్కరించి వీడని 

విడిదలకుం బోవుచున్న సమయంబున ీవీభత్సుండు. 

శీ04. ఆ. సురనదీనుతుండు పరలోకగతి నిరీ 

శఊంచుఓకును దాను గృతకవృ త్తి 

జంపవలయుటకును సవిషమాద మాననుం 

డగుచు నిట్లు లనియె నచ్యుతునకు, 

శి05. క. గురుని. గృతపజ్ఞ్వుని ధ 

_ రృరతు వయోవృద్ధు లోకమాన్యు దయాళుక౯ా 

పురతటినీసుతు వంచన 

బురుపో త్తమ చంప బుద్ధి వుట్టదు నాకున్. 

806. ఆ. "నన్ను( వాంసుకే? నున్న నర్మిలి నెత్తి 

వేెనిదూళి దనదుమేకు వొరయం 

(బీతిం గాశిలించి మాతం|డిగుణము ల 

గించి *కన్నునీరు నించు నతడు. 

లి. కడువుదు మజియు - చెక్కు. (ప్రతులు. 4. ద్రైవనిర్మితంబునం బురువ = క, 
ర్, వివ్వచ్చుండు = 9. ఈ. 

05. 1. గురుని కులపవి తుని ధర్మరతు = బి. 

08. 1. నన్ను చాలశేళి నున్నచో నర్మిలి తోడ నెత్తి, మేని ధూళి వొరయు - శ. మ, న. ళ. 
కొన్ని (పతులు. 2. కంటినీరు _ వ. 
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807. 

808. 

809. 

810. 

811. 

గ్రీమదాంధ మహాభారతము 
wu) 

. అక్కుట తంగడి లేనిమము *నమ్మెయి. బెంచిన తాత నిమ్మెయిం 

(చెకౌనంగా దతండు సముదీ క్రభుజాబలశాగ్య శాలి యె 

యిక్కడిసేనం జక్కడిచె నేనియు6 జూతున *కాక శీధర్మముం 
దక్కుట కోర్వ( కీజాలుదునేె ధర్మజుతమ్ములు [కూరకర్ము లే. 

, అనిన విని కృష్ణుం డాబిష్టున డ్రి ట్లనియె, 

. |కూరత కోగా 1యించుకయు రోయక 2 వకొని యిలభంగులకొ (తై చ ఎది న్రి 
వై_రుల జంపి భూ[పజకు వర్ణనముం గలిగించి పాడిమై( 

గో రరి గొంచు *సద్వ్య్యయము గోరి యొనర్చుట రాజధర్మవి 

స్తారముగా బలారికి *వచస్పతి సెన్పుట య! పనిద్దమే. 

. అనిమొన నోరు భీష్మ నని యాడిననీదగుపూని లోక మె 

శ్లిను విని యుండగా నిటు చలం జెడలం జన బెట్టు లై నం జం 

పన తగు రాజధర్మ పరిపాలన గా కిది [కూరకర్మ మే 

నిను విధి పంచె శాంతనవునిం చెగిటార్నంగ వేయు శేటికిన్. 

. ఎఅనుటయు. (గడి యిటు అను నా దుప దాత్మజుజన్మ మాపగా 
ళు 

తనయవధార్థ్య మం [డదియు. దప్ప దతండును వాని నయం జే 

కను నతని నేయుచందమున నూల్కొని యన్యుల నేయుచుండు వాం. 
డనితరకివధ్య-కాయు( డగు నాయన చాం బడ నేయు నుగతన్. 

* అనవుడు నవ్వి కవ్వడికిం గమలనాభుం డి ట్లనియె. 

910. 

811. 

1. నర్శిలి బెంచిన ర్లు.ణ. ర,వ. 2. కాని = కొన్ని (పతులు. లి. ధర్మువుం 

దక్కుట _- ఐ. ఓ. రు. న. బ. వ. 4. జాలుదురె _న. వ. శర. 

యింతయును - కొ. 2. రాజులు నెల్ల భంగులన్ _ శ, లి. స|ద్వయము = ల. 

- ప. న. చెక్కు (పతులు. వయము అనురూపము నిఘంటువులలో కానరాలేదు. 
. బృవాస్పతి - ఈ, వ. 
జా ళ్ళ rr 
1. దిట్టు లుండ - ఆ; చెట్లు బోర జంపన _ఎ. జౌ, డ. 2, నేయుము _ఘ; టార్పు 
ము-న. ప. వ. 

అన విని, అనవుడు - అని పాఠములు. 2. నును నని సేయు _ఓ. వ. అ. కి, వధ్యుడ 
య్యునగు-ఏ. 4. వైచు-ఎ.క. వ. 



818. ఉ. 

శిత, వ, 

శీ15. క. 

816, వ, 
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నీ వెకరుండు "దక్క(గ ననింద్యప గా కమశాలి భీష్మునిం 

జావంగ సేయ 'నెవ్వండును జాల(డు నీితల( చెన్ని భంగులళా 

వై వము *చూపువోలెం దుదిదాంకునె *యవ్విధ మిట్టు లుండంగాం 
[దోవంగ వచ్చుననే యెటులు [దోచినం బోవదు క్చూచియుండుమీ. 

అని పలికిన విని యతం డట్ట గాక 1ేయస్పటికి నె ట్టయిన న ట్లయ్యెడు నని 

యర్దునుం డియ్య కొనిన గోవిందుండును ధర్మ నంద నాదులుం [బ మోదంబు 

నొంది రివ్వీధంబున శిబికంబున కరిగి పాండవులు పుండరీ కాముని నిజనిచా 

సంబున కనిచి తమ తమనికేతనంబులకుం జని యారాతతి సుఖనిద్ర సేసి రని 

చెప్పిన సంజయునకు ధృత రాష్టం డి టనియె, 

పాండునుతు లేమిభంగి కి 

ఖంీడిం గూర్చీకొని యాపగాసుతువై ను 

దండగతి నడచి రెటు E 
2 య 

2దండతతో సమర ౌేేలి నలిపిరి చెపుమా. 

= భీవ్యుని దళము దివనయుద్ధాను(తమము = 

సం. 610642 

అనుటయు నాసూతనందనుం డతని కిట్లను నూర్యోదయసమయంబున 

తాండునూనులు సేనాన*మేతు లై వెడలి మోవారించునప్పుడు ముందట 

శిఖండిని నిలిపి యతనిజశెలంకుల ఖీ మార్దునులును "వెనుక నభిమన్యు। దౌపదే 

818. 

814. 

815. 

1. దప్పగ - ఇ. ఈ. 2. తల వేమి = ల. కొన్ని (పతులు. 8. వూంవువోంలె = 

వా. నూ (వూ(వు = పూనిక, ఉద్యమము, సంకల్పము నూ.) చూవు = వీ. శ. మ, 

సెక్కు (పతులు. 4. యవ్విధి యట్టు - కొన్ని |వతులు. 5. చూచుచుండుమీ _ 

ప. వీ. శ. మ. ఇ 

1. యెప్పటికి నె ట్లయిన - కొన్ని (పతులు. 

1. డి నొనర్చుకొని యాపగా -వ. కొన్ని (పతులు. 2. చండ నమర శేలి నేడు( నెట్టు) 

సలిపిరి = స. ళ. కొన్ని (పతులు. 

శీ16. 1. మేతంబుగా _ కొన్ని |పతులు. 
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నా. 

యులును చవారియిరువంక లం జేకి శాన శై నేయులును నట పిలుంద ధృష్ట 

ద్యుమ్నాది వాంచాలకుమారుల మున్నిడుకొని కవల నుభయపార్శ్వం 

బులం బెట్టికొని యుధిస్టిరుండును వీరి సూశిలం బొదివికొని విరాటదుపద 

*నుఖ్యు ల సృృధ్వి పతులును గెకయవంచక ధృష్ట కేతులును నిలిచి రి తై 

అంగున గట్టిమోపహరంబు దీర్చుకొని నడచి రంతకు మున్న మనవారును 

వెడలి భీష్మం డ| గభాగంబున న్నుల్లిసిల్ల కీకుమారు లమ్మవోత్ముం బరివేస్ట్రింపం 

గుంభసంభవతత్సంభవులుం దజిణవామీభాగంబులను గృ పకృతవర్మభగ 

ద_్తపురస్సరుం డై కురురాజు మధ్యభాగంబునను బృవహదృల కాంభోజ: 

ముఖ్యు లైన మహీపతు అమ్మను జేంద్రుచుట్టును (దిగ ర్తు లపరభాగంబునను: 

బన్ని బబుమొన యమగ్చికొని [తోచి నడచి 56 ట్లితువాంగునుం కీగవిసి 
పివిధతూర్యన్వనంబులు నింగిముట్ట నొండొెంటిం చా(కిన, 

817. క. సమరం బప్పుడు దనుజులు 
నమరులునుం జెకగుచంద మె *తోంపంగ భూ 
రమయణ కను మళ నెప్పుదు 

జముపురమ.న నగ్గలంపుసందడి యయ్యెన్. 

శీ15. వ. అట్టియెడ. 

19. మ, కవ లుద్ధామపరా।కమన్స్ఫురణమై గారవ్యనై న్యంబు సి 

క్కువడం జేయగ ఫీమపార్టులును గో కొమ్మంచు నొక్కుమ్మడిం 
గవీయం బాండవసేన యుల్సి యడరంగా. జూచి కల్పాంత భై 

రవభఖీమాక్ళతి నే ఫీష్ముండు శర వాత ంబు గుప్పించినన్. 

820. ఆ. కాలుకాలు *పెనంగి కాలుబలంబులు 

నొడ్డగెడవుణ?* రథోత్కరంబు. 

2. |పముఖు లగు - కొన్ని (పతులు. శి. ను ముంగలి ైె(వింగ లియె) కేకయ - ల. 

కొన్ని (పతులు; ను పింగళశకేకయ _ శ. ష. 4. పార్శ్వంబులను - ద.. శ్. రిట్లు 

రెండు వా(గునుం శ, కొన్ని (పతులు. 6. గదిసి = కొన్ని (పతులు. 

817. 1. చుండునటు అయ్యెను భూ = ఎ వ యమరగ భూ వ. 

819. 1. నం గప్పినన్ _ ఐ. మ. ర. వ. 

శీ20. 1. వినచి _ కొన్ని (పతులు. 



821. 

రీ2ి2, 

లి2కి. 

లి24. 

825. 
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(మొగ్గతిలంగ గుజములు నేల యువ మా 
౧ లు 

తంగఘటలు గూల. దత్త రంబ. 

. కనుగొని కిఖండి వెన మా 

ర్కొని భీష్ముని నేసి మూ(డు[కూరా(స్త్రములం 

2%ని యతండు మరల చూడ క 

తని నుద్దేశించి సలి దరపహోనముతోన్. 

. "ఎవ్వత నేని ధాత సృజియించె. దగకా మగవానిం గాంగ నా 
కొవ్వమిం *జేసి యట్టినిను *నుగ్మలి నేయంగ *నొల్ల నాపయిం 
(గొ వ్వెసలార నీవు రకోటి వెనం బరగించిళేని శ్రే 
నవ్వుదు( గాని కోపము మనంబున బుట్టదు సూ నూ గకిఖండినీ. 

అనినం 'గోపించి శిఖండియు నతని కి ట్లనియె. 

= గాలిచితి రాజుల నెల్లను 

బలియుం డగువరళురాము పతివీరుండ వై 
యలవుకలిమి *నెజపిన నీ 

చలము బలము నాకు6 జూప. జాలవు కంచే. 

= వయు మొక నేర్చు మై 19 

కేయక 2 కీడించి కియరుగు మెట్లయినను మ 

కాయ వరుల నును గూల్చెదం 

'యొవ్వత నె తి నేమి గ్నూశెదు నన్నున్, 

1. వడి - హ. ఓ. గని యాతడు మరి చూడ కతని - ల. శ. కొన్ని (పతులు. 

1. ఎవ్వుశ, ఎవ్వుతి. ఎవ్వురి = అని పొఠములు; ఎవ్వత నేవిధాత - ర. 2. జేయ 

నటి_.అ ౬, ప,వ.వ, 5a ను|గత_ఈ. శీ జాల _ ఈ. ఖ. ట. వ. చి. కిఖం 

కడించి _ పెక్కు [పతులు.( శేఫరహిత రూపము) లి. జరుగు 

ఖ. గ.రు.వ.బ. మ.ర.వా. 4. యెొవ్వత, యెవ్యడ 

క ములు వ చూడుము నన్నున్ = కొన్ని (పతులు. 
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ప” 

826. క. నేం డెమ్మెయి నైనను నీ 

పోడిమి నెడం దోన "తవిలి పొదువుదు నిన్ను ౯ 

వాడిమగం డనుట యుడుపుదు 

వేడిమి సొంెవిన(గ న(స్త్రవిద్య 2ముఅయుదున్. 

లీ2/. వ. అనుచు మణియు నయిదమ్ము లేసె నప్పలుకులు విని ఫల్గునుం డాత్మగతం 

బున నేండు శిఖండిచందంబు వింత యయి యున్న యది నదీనందనుండు 

సమయుటకు సమయం జై నిదై వదతోత్సాహంబున నేచి పలికెం గావల 

యు నని యూహించి యుపోదృలంబుగా నతని కి ట్టనియె, 

అభి అడ్డునుంణు కీఖిండీ రో( (ోత్సావాంది గలిగింబి భీము సై గబియింబుట్ క 

సం. 6_104_51 

వీ25, ఆ, ఇట్టు లాడి పిదప నేమియు. కేయంగ 

జాల కున్న మనల జగము నవ్వు 

నేను గలుగ నిన్ను నెవ్వరి కేమియు. 

1కేయలరాదు భీష్మ 2నేయు మడరి. 

వీ2ి9, వ. అనియె నప్పుడు గాంగేయుండు దొలంగి పాంచాలీబలంబు వె 6 దణీమినం 

'దెజపి గని పాండవబలంబులు గాండీవి మున్ను గా గవిసినం గొరవసేన 

'దెరలి మరలినం జూచి కురురాజు సురనదినూనుతోడ నీవు గలుగ మన 

నై_న్యంబు దైన్యంబు నొంద నగునే యనవుడు రారాజుతో నతండు. 

౨౨6, 1. తగిలి - కొన్ని ప్రతులు. 2. నెరపుదున్ _ త. 

వైవ'/. i. మ బెన తెరంగున చైవ = ఇ; బెనచందంబున దైవ _ ఈ; బైన దివనంబు దైవ జూ 

మ. వ. 2. చేవదత్తోత్చావాంయున _ ఖ. డ. త. ర. ల. 

శి29. 1. దలవరాదు |ద్రుపదతనయ వినుము - అ. తి. చిక్కుపరవు - ఊఉ. ఎ; 
నేయు మరలి _ ల. 

లిలిరి. 1. వ్యూవాంబు - ఇ.ట. డ, త. ద. మ. ర. ల, 



లి8ి0. 

కీ81. 

లీరి2, 

లి88. 

884. 

85, 
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. మును పదివేవురం జంపుదు 

నని యిచ్చినవాస "వచ్చె నవనీశ్వర నీ 
మనిచినబుణంబు దీర్చితి 

విను లా విటీమీందం దటు(గువిధ మె తోంచెన్. 

. నేంటిభంగి సూడ నృపవరపాండవు 

లొంజె 1నన్ను వారి నొండె నేను 

సమయం జీంత గలుగు నమసెద కే యొక 

మ ర్హ్యుచేత వా రమ_ర్హ్యబలులు. 

. ఐనను నాచేతిేబలువు నూడుమీ యని పలికి పేర్చి పటుతరళరార్చులం 

[బచండనరనాథయూథంబులం బొదివికొని పాండవులకుం 'దేజీ చూడిరాక 

నిర్దామదహానన్వఖావుం డైన పితామహు| పాపున భవతు త్తులు థ్ [తు 

బలంబుల బడలువడం జేయం దొడంగిన ీవారిం గనుంగొవి. 

. పాండవెయమాత్న్స వ్రపాంచాలయాద వ 

పాండ్య కేక యాదిబలము లొక్క 

'మొగిన "తోవ నీదుమొనలు మార్కొనుటయు 

నపుడు పోరు ఘోర మయ్యె నధిప, 

. అట్టియెడ నర్జునుండు శిఖండి నాలోకించఛి. 

. నీవు భీష్కున కేళరికినం బోవ చేను 

గలుగ వెజ పేల యతనివై (6 గవియు మెయిది 

కొని మదీయబాణంబుల. గుప్పటిగూర ( 

బజపి కూల్చెద నీతని. బటురయమున. 

1. చెల్లె - 9. 2. మీద విరుగు విధము _ ల. 

1. వారిచేత నొండె నేను - వ. 

1. బిగువు = కొన్ని (పతులు, ఏ. నలవి గాక -వ. ౨. వారల గలయం గనుంగొని- 

ఐ. మ. వ. 

1. తరుము ౬ బి. 
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586. వ. 

887. క. 

లలిర, వ, 

లివి. క, 

840. వ, 

841. క. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
U 

అనీన నాతనిపలుకులు విని యెలుంగె త్తి ధృష్టద్యుమ్నుడు. 

మనయోధు లందలును శాం 

తనవుని వె ( *దజుము' డిం|దతనయు(డు గలుగకా 

2మున మతనికి శంకింప6ంగ6 

బని లే దని పలికి యార్చి బలువిడి కినడశెన్. 

అప్పుడు ధర్మజభీమనకులసహా దేవులును సుభ దాతనయ। దౌప దేయులును 

(దుపదవిరాటులును సాత్యకి చేకితానధృష్ట కేతు కేకయమా గధులును మీ 

యునుం జేయంగలీదొరలు నొక్క పెట్ట బెట్టడరిన నిక్కడ గురుపుతభూరి 

(శోవసులును గృత వర్మకృప కాంభోజపతులును వికర్థ దుర్ముఖివివింశవిచి త 

సేనులును లోనై నయోధులు 'దేవవతునకుం దలకడచి వారిం దలపడి రిట్లు 

మంచదాకినీనందనుపయిం గవియుపాండవ నై నికులను నతని కడ్డుపడు కౌరవ్య 

పీరులును జూచునెడ సురల కనిమిషత్వంబు సార్ధకం బయ్య నయ్యవస 

రంబున. 

1మొనసి శిఖండిని ము న్నిడి 

కొని యురవడిం దణుము నరునకును వెస దుళ్ళా 

సను డడ్రపడి యె. బొంగిన 

వననిధికిని చేలవోలె వనుధాధీశా, 

ఇట్లు నిలువరించి. 

ఇరువుర. గృష్టుల నాతం 

డిరువదిబలునారసముల *నేనెం (గోధ 

లిలోగ, 

888. 

889. 

941. 

1. గదియు డిం[ద, గవియు డిం[ద-అని పాఠములు. 2. మనమీతని కి ట్ల లుకంబని అ 

ర.వ. శి. నడచెన్ - సెక్కు పతులు. 

1. దొరలు - ఐ. న. మ. వ; రథికులు - వా. కొన్ని (ప్రతులు. శ. వివింశతి చిత్ర 

నేన _ కొన్ని పతులు. 

1. మొనను ళిఖం న. వ. 

1. నేసిన కోపస్సురితు డయి - కొన్ని (పతులు. 



ల్ర42, 

లి4లి, 

844, 

845, 

846. 

భీష్మపర్వము లా తృతీయాశ్వాసము 

స్పురితు. డయి నొోంచె. (గీడియు 

నరనాయక యతని నూటునారాచములన్. 

. అత(డు నొచ్చియు నా(టించె వై దుతూపు 

లిం దసుతుఫాలమున( నాతల. జేచి విల్లు 

దునిమి పెల్లేయం శేదలంకక దుస్సనేనుం 

డన్యధనువున నిరువదేనమ్ము లేనె. 

* ఆతూపులు నజికి పరి 

సీతం బగు నారసంబు పృథుతర వక్ష 

స్ఫూ్యతంబు చేసి విజయు(డు 

1 న నీతనయుని మూర్చ *వుచ్చె నిష్టురవృ త్తిన్. 

. ఇటు దుశ్శాసీనుండు సోలి |వాలుటయు. 
వవ, 

| సారథి యరదము భీష్ముని 

"శేరివనుక *శెగిశె నంత చెలివొంది ధృతి 

'స్ఫారుం డగు కినీకుమూరు. డు 

'దారగతిన్ మగిడి వచ్చి *తాంశెం గీడిన్. 
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. తదవసరంబున సాత్యకితో నలంబుసభగదత్తులును నభిమన్యుతో సుదషిణుం 

డును విరాట! దుపదులతో నశ్వశామయు సపాదేవునితోం గృ పాచార్యుం 

డును నకులునితో వికర్ణుండును ఘటోత్కచునితో దుర్ముఖుండును ఖీమ 

చీనుతో భూరి శవసుండును 'జేకితానుతో. జితసేనుండును ధర్మనందనుతో 

1. 

లి, 

. అరలక, తరలక _ అని పాఠములు. 

. ముంచె = కొన్ని (పతులు. 

. నుండు నొచ్చి పోలి = ల. 

టిన్ _ కొన్ని పతులు. 

ధియురథము - కొన్ని (పతులు. 2. నిలివె, కనివె(చె) _ అని పాఠములు. 

నీకుమారు - ఆ. మ. వ; నక్కుమారు -_ వా. కొన్ని (పతులు. 4. ఈశ గిరీ 
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లీ47, మ. 

846. త, 

లీ49, వ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
yy 

శో 

నృన్ర్రగురుండును దలపడిన శజెట్టివంబగుబ వరం బయ్యె 2నం దిరుదెఅంగుల 
యోధులు నన్యోన్యధ్వజభంజనంబును బరస్పరతురగహాననంబును నిత రేతర 
నూతనిపాతనంబును మిథఃకోదండఖండనంబును జేయుచుండం బటుతర 

శరనంపాతసంపొదిత శంపొజాల కాఫీలంబును ఫీషణగుణరణనగ రాస్ఫూర్థి తం 

బును ర_క్తధారఠరాసారఘోేరంబును నగునపూర్వపర్ణన్యసమయంబు దోశె 
నప్పుడు గయ్యంబుక లరూపంతయుం గనుంగొనుటకు మింటి|కేవ నున్న 

వెరవు గాదనుూోవరునున కసవిశ్శృండు ర్వగమింటిీకిం జనుదెంచె నట్టియెడ. 

పటుదుళ్ళాననబాణపం క్తి నతిదర్చస్ఫూ ర్తిమె( [ద్రుంచి యు 

త్కృటకోపానలదీ _ప్తవ చః డగుచులా గాండీవి చెల్లేయుడుం 

(దుతటిజ్యాలతి కాధనుర్ద వజుండు నిర్లూనాఖి లాంగుండు నై 

రటదళశ్వం బగుశేరితో నతండు సంతాసంబునం *బాలినన్ . 

ఫల్లునుండు ఖీష్ముముందటిబలము 'నెల్లం 

జటులర థవల్షనుం డయి చంపుచున్న (6 

జూచి (దోణుండు ఓగుణరవస్ఫురణీఘూర్ష 

రోదసీభాగు. డగుచు మార్కొనం గడంగి, 

వ్ (దబోశాచాద్యూలళో ఎత్హాయను భీవ్యునవ నవోయంటుగాయణుంభ్రుట్ ఎ 

సం, 61081 

అక్కడ నడచినం "గౌంతేయా[గజుండు తోడన తవిలి సేనాసమేతంబుగా 
నడ్డపడి పోనీక "పెనంగుచుండ నక్కుంభసంభవుండు, 

విర. 

వ్, 

848. 

వరి, 

1. బెట్లిదంవు బవరము ర. 2. నట్టిరుచెరంగుల _ కొన్ని (పతులు. శి. వరు 

సన-న. శీ. సవితుడు _ ప. ర, వ.(రూపము విచార్యము) ర్ సగమింటికి = యు. 

డ్; చక్క సగమింటికి క. ఖ. ట. త; చక్కూని మింటికి - వా. కొన్ని [పతులు. 

6. నడిమికిం జనుదెంచె నను కరణి మధ్యాహ్నం బయ్యె నట్టి యెడ.పీ; కిం జనుదెం 
చెనను కరణి మభధ్యావ్నాం బయ్య నట్టి యెడ ఎశ.ష, స, ళ, 

1. నిర్ధాతాఖిలాంగుండు - ఎ. మ. వ. 2. బాసినన్ _- ఆ. ఉ. ఏ. .కొన్ని | పతులు. 

1. గురురవ ౬ వా. కొన్ని (పతులు; గుణరవ - వీ. శ, ష. ళ. కొన్ని (పతులు. 
వి. పూర్ణ = కొన్ని (పతులు. 

1. తగిలి = కొన్ని (పతులు. 



లిరి0. 

851. 

52, 

5లలి, 

లీల్4. 

లీర్5్, 

భీష్మసర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 

క, అప్పుడు [కోధముేనం గను 

నిప్పులు రాలంగ6 దనకు నెజసంగడ యై 

'యొప్పినతనయున కి ట్రని 
య 

చెప్పెం దత్కాలగతివిశేషము ల్లన్, 

. *తడంబడె దివ జాణములతం; తము మం;తము దవపెడుం గడు స్ట్ న్ న్ ఏ 
న్వడ6కెడు6 జాపదండము మనంబును నాకు వళంబు గాదు వీ 

డ్వడియెడు. 'జెయ్వు లంగము గడంక దొఅంగెడు నేంటిభంగిం గ 
వ్వడి తనపూన్మి దీర్చుట |థువం బని బుద్ది జనించె. బుత కా, 

. అతనిమును మటు తల యొ త్తి చూడుము. 

, కూలెడు గుజ్జంబులు ధర 

(వాలెడు 'నేనుంగులు6 గ౧డయు రథములు క్ యా 

ఖీలయుేీగాంతసముద్భృట 

కాలపురోఖాగశేఖ గాంగ నయ్యెన్ . 

. అదియునుం గాక. 

. అడరి ]కురునేనవై (గద్ద లాడ జొచ్చిం 
బడుచునున్న వి యుల్క రిక్కడ వినంగ 

వచ్చె నతీరూకుభంగి శివారుతంబు 

లాపగానందనునకు. గీ డావహిల్లు. 

215 

550. 

551. 

లిర2. 

౨53. 

555. 

1. తడ బడి(డ) - కొన్ని (పతులు. 

1. మున. ఈ. 

1. నయ్యాభీల _ జ, యు. ౨. గాంత్య - కొన్ని పతులు. 

1. మన _-ఉ. ఎ య. ౨. భోరభంగి _ ఎ. 

1. కన్నుల నిప్పులు - చెక్కు (పతులు; కన్నుల నిప్పులు రాల్బంగల్బ్పం)గ = ఖ. య, 
శర. సూ, 
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కీ56, వ, 

లీల. క. 

8556. వ, 

వ59, క 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
Wy 

న. 

యుధిప్టిరు! మొగంబునం [గోధం బగ్గలం వై తో(చుచున్నయది | చౌపదేయ 
నకులనహాచేవనహితుం డయి తుము నతని మిగిలి నాకు రా రాదు నీవు 

చేవ వతుపాలికిం బోయి యతనికి *చాపట వలపటం (బావై నిలువు మిది 
(పాణంబులు శీడాచుసమయంబు గా దని పలికి పనిచిన నశ్వశ్ఞామ యుర్ధా 

మగతిం జనియె నక్కడ ఖీమసేనుండు,. 

నరు జేచి శిఖండి. శ*బుర 

స్పరుంగాం గొని యపుడు భీష్టుసమయింపంగ స 

త్వరుం డగుటకు దగ రణత 

త్పరుం డై కురుసేనమీ6ద6 దణీమెం జెలుచన్, 

ఇట్లు దణీమి గాంగేయుముందటిబలంబుల *బారినమరం దొడంగిన భగ 

ద _త్తకృపకృత నర్మశళల్య నై ంధవ చిత సేనదుర్మ ర్థణవించానువిందవికర్దులు 
పదుం।డు నొక్క పెట్ట *ఖీమునిం బొదివి నాన్యాస్త్రీసంతానంబుల నొప్పిం 
చిన నొచ్చియుం జలింపక పోరునమ్మారుతిం గనుంగొని |క్రీడి తోడై తణియ 
సుజీకి ఎమ ీతునయలను జబాణంబులపణియలను "గేతుచ్చ త్రచామరం 

బులో చక గ్రాలను భూషణంబులపొళ్ల నుబుడమిం గప్పినం బూచి సుయోాధనుండు . 

సుశ రాదిభూ పాలకుల నాలోోకించి యాభీమార్జునులం దాక నియోగించిన. 

ముందటిపదుం డు నాన్భపు 

లందజునుం గూడి *వెనంగి యయ్యిరువురచే 

తం దూలపోవం జొచ్చిన 

(గందుగ 2 లు మొనల నెల ( గవియం బనిశెన్. 

859. 

1. ముఖంబున = కొన్ని (పతులు. ౨. చావలను వలవలనుం - ఆ, లి. డాచుకొను 

నమ _-ఉ; డాప ఎక. వొ; కాచు ల. 

స బురస్బరుంగా. గొని-శ. "పెక్కు (పతులు; బురస్మరించుకొని _ వా; పురన్కరు( 

డుగ ఎర. న. ళ. వా. 

1. నమయింవం దొడంగిన _ బ. 2. ఫీమునిం బొదివి - ఇచ్చట మూలము "దశా త 

తావకా యోధా భీమసీన మయోధయన్” _ భీష్మ. వుట. 2౨. చిత శాలా 

(పతి; యతనిం - వా. లి. సంథానంబుల _ ఆ. వా. 4. తునియలును...పరియ 

లును. . .బాళ్లును -న,.వ.బ. మ. వీ. శ. వ. ర్. శకలంబులును - గ. ప. వ.ళ. వష. 

1. కవిని _- వా; "వినగ నయ్యిరువుర -ర. వీ.శ.వష. లి. బతి మొదల - ర. 
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860. వ, ఇవ్విధంబునం 'బెక్కుమొనలు పయింబడిన నయ్యిరువురకు. బోరు *భరం 

బగుట యెలింగి సౌభ దసాత్యకి పముఖులగురథిక జనంబులు నై న్యోేతం 

బుగా6 (దోచి యేచిన, 

61. క. పాండవబలము లయత్యు 

అగ ఆల 1 ద్దండ పరా|కమము సూచి దర్చోద్ధత వే 

దండము. ల గనిన శేసరి 

చండత ఖీష్ముండు వొదివె శరినఖరములన్. 

862. క, దొల్లిడునూతులు( చెలుచం 

[చె శిడుతురగములు? గా నతి|కూరగతిం 

బె ల్రేయుచు సత్వరముగ 

నెల్లెశలం దాన యగుచు నే డ్లెజం *బొదివెన్. 

౪68, వ, ఇటు "వెద్దయుం బొద్దు వివారించి యసరావాం బగుటయు నతం డాత్మ 
య 0 ద లం 

గతంబున, 

864. కే. ఉ త్రమత|తియుల నెల్ల ను|గవృక్తి 
a.) య బూట్ 

చే(డుపది!నా ళగోలె నానికితళరచ 

యములం గూల్చితి వేసరినట్టు లయ్యె 

మేనితోడి *ఫా _్రీం కిట మాను టొప్పు. 

565. వ. అనీ తలంచి తొలంగి బలంబులం దెరల్స్చికొనుచుం గయ్యంబు నేయుచందం 

బునం 'గౌంతేయా[గజుం గదిసీ కీయల్లన యతనితో ని ట్లనియె. 

860. 1. బరవనం బగుటయు, ఘోరం బగుటయు ౬ అని పాఠములు. 

861. 1. దర్శ్భోద్దతి వేదండ ఎ. త.వ. మ. ర. వ, వీ. శ. మ. 2. నికరములన్ - వ. ఓ. 

ఘ. జ. త. న. బ. మ, య, ర. శ. వా; నిచయములన్ = ఈ, గ; పటిష్టుండ్రై యు. 

862. 1. వపెనగాన్, పోన్, జబొలళిచెన్ = అని పొఠములు, 

864. కే, నాళ్ల యేని = ఊ, ఓ. ఘ. మ.ర.శ; నాళ్లగోలె = రు. డ; నాలు లేని = వొ. 

కొన్ని పతులు. 2. పొందింతట - ఉ. 

86క.. . 1. యల్లన = "పెక్కు ప్రతులలో లేదు, 
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లీరరి. క. 

867. ఆ. 

65. వః 

869. క, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
య , 

జనియించి నంతనుండియు 

జనవతులం (గూరవృ త్తిం జంపుచు నుండం 

జనియెం గాలము విసిపితి 

ననఘా యే నింక6ం జాల నానసురవిధథికిక్ . 

భీరు 'నాహితంబు గోరుదుచేని 8 

ఖండి మున్ను గాగ గడంగి యంత 

వటువారు నొక్కి పెట్లకాః బె (బడి 
టమ లి ఓ... 

కిరయేయు( డింక6 దడవు సేయ వలదు. 

అని పలికి సమర ప కారంబునం దేరు 1 గళ్లు డోలి పాంచాలబలంబులపయి 

నడ నప్పు డయ్యజాతళ తుండు సమీపవ ర్తి యగుధృష్టద్యుమ్ను నాలో 
కించి. 

"దేవ వతుపలుకులు విం 

శు వేగమ పనుపు మొక్కటి(గం దటుమ(గ యో 

ధావళి నెల్లను ఖీముండు 

నీవును నరుతోడ( గూడి నిగుడుండు 'వెలుచన్. 

అనవుడు నకండు, 

మాత్స ఫ్రై. కేయాది మను జేందులకుం జేయ గలయట్టి యోధ వీరులకు 

జెయి 

నూపి మరున్నదినూనువై  గవియింప బవనజపార్దుల పాపుకలిమి 
వెలు వేది యందు: దటుమ. గౌరవవతి తమ్ములు దొరలును చాను (దాత. 

గడచి తాకిన బోరు ఘన మయ్యె నప్పుడు సౌభదుం డమ్మహీశ్వరుని 
నొంచె. 4 లాగా కాగమఖితో 

శే |దోణతనయుండు ఇ నేయులాణమయకశ 

= = రీరుం గావించెం శేదీశిపౌరవు లన 

శర. 1. నాకు హితము(వు) - కొన్ని (పతులు. 2. "పెట్ట వై బడి పడ వేయు డింక = కొన్ని 
తులు. శి. వేయుడింక జొ. వ. 

శీరిరి. 1. మరలం దోలించి - వీ; వెల్లు దోలించి - కొన్ని ప్రతులు. 

871. 1. చేదిధ్యాత్రీపతి యన _ గ. ద(అఖండయతి) 2, కారవు అసమాన - ఈ. రు, త. 



ల'౨, 

8/79, 

74. 

875, 

876. 

తగగ, 

ఆ, 
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మాన వి ఏ[కము కై యొప్ప మారుతాత్మ 

జుండు రారాజు *నేనిక పిండు. జదివె. 

మటియు నందు నిందును మంచాకినీనందనుపయిం [దోవను నతనిం గావేను 

గడంగిననై నికు లనేకులు నానాపకారంబుల వివిధాయుధంబులం జెనంగు 

చుండ. 

, మొనసి మృ 'గేం[దు మృగేందుండు 

చెనయంజను పగిది నరు(డు శీఘగతి౯ శాం 

తనవుపయి6 గవియ దుఖ్యా 

నను డడ్డము సొచ్చె 'దేవనంఘము వొగడన్. 

అతని కప్పు డెదుర "నమన 'నెవ్వరు( 

జాల నైరి సవ్యసాచి యొకండ 

నిశితవిశిఖపం క్రి నిగిడించి నొప్పించి 

యొరక్తి భీష్ము వెనుక కొదు.(గంజేసె, 

తదవసరంబున సరభసంబున. 

. భగదత్తుని నాకవ్వడి 
వెగ డొందంగ6 జేసి యతని వెళ్లేనుంగుం "గం 
పుగ( £ీజేసిన నాతండును 

నిగిడం బాంచాలమేదనీవలిమీ(దన్. 

. ఊఆఖండలనందనుండును కిఖండిం దటిమి శెజుపి నూపి దేవ వతు సేయు మని 

పురికొభిపె నంత. 

872, 

814. 

816. 

లి, విక్రములై యొప్ప - వీ. శ. మ. స; విక్రాంతి నొప్పగ = త; ఘోర పరాశ్రమం 

'బొవ్పె - వా. కొన్ని పతులు. 4. నేనుగు పిండు - వీ. శ, వ 

lL 

1. ను దలంచి కడంగిన = వా; ను గడంగిన యు చెక్కు . 

నని మొన _ ర; నమ్మానవేక్వరుల్ చాల మరి = 

il. వెలి యేనుంగుంగెం = ఐ. మువీ. శ. శర. ష. 2. జేయ జడినీ యాతడు = 

న, ప. మ. ర. ల, ళ. వా, కొన్ని పతులు. 
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8. క. మనయోధ పకరము శాం 

తనవుం దలకడచి యత్య్యుద (గత నయ్య 

ర్టును. బొదివె నతం డలిగినం 

'బనుగాలిం దూలుే మొగిలుపిండునుబో లిన్ , 

70. వ. (తూలె) నట్టు దూలిన. 

880. ఆ. అట్టియెడ శిఖండి యాపగాోసుతుమీ:ంద 

క. వాలుటమ్ము 'లేయ వాని నేయ 

నొల్హ కత(డు "గెలని యోధవీరావళి 

నేయుచుండె శార్య మెసక మెసంగ, 

ఏర1. క. నరుడు శిఖండిం దణీమిన 

శరము లత(డు భీష్యునురుభుజామధ్యమునం 

గురియంగ నవ్వుచు నుండెం 

1x8 యం తజలంబు దొౌరంగయగా నున్న | క్రియన్. 

శీ682, వ. ఇట్లు చేవ్యవతుండు శిఖండి యేయుట సరకుసేయక యతం డగ్గ మైన 

 నేయక  సాయకంబులు సవ్యసాచిపయి నిగిడింప మగిడి దుశ్శాసనుండు 

౫డంగి కవ్వడి *వెగడుపడునంతకయ్యంబు నేసి శనొచ్చి *పాసినం "గౌరవ 

పతి గనుంగొని యెలుంగు సూపి చేయి వీచి పురికొల్పినం గళింగ మాళవ 

బాహ్లిక విదేవాసూర సేన పముఖబలంబులు బలమర్దనుత నయుగ దెసకుం గవిసిన, 
నా. 

78. 1. మొగులుపిండుం బోలెన్ _ కొన్ని (పతులు. 

శ్రీ79. క్షే, (తూలెనట్లు దూలిన = ఓ. ఘ. ఐ. ర.వ. 

80... 1. సుతునివై - వీ. శ. వ; సుతునివై [వాలి యమ్ము లయ _ఆ.న. £. వాలు 

రమ్ము లేయ - ల. శ. ళ. కొన్ని పతులు. 

831. 1. గరయం|త జలంబు = ఊ. క. ఖ. జ ట. డత. ద. వ. బ, 

82, 1. డగ్గరి = జ. 2. 'వెరగు(వెగడ్చువడునట్టి _ కొన్ని (పతులు. 8. యోడి, నోసి = 
అని పాఠములు; వో నేసి. ఎ. రు. డ.త.వా.ల. 4. పాటిన లీ, శ. మ, 

5. "చనం గవినిన _ కొన్ని (పతులు. 



89. తే, 

884, వ. 

శరర, క. 

శీ66. క. 

587. తే. 

శ88. వ, 

889. క. 
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అతడు దివ్యా స్త్రీజాలంబు నతిశయంబు 

సూపి చతురంగిబలముల రూపు మాపి 

యుబుక తజీిమి శిఖండికిం: దెజపీ నూప 

వా(డితూపులు ఫీమ్మ వై వాడు నినిచె. 

ఆనమయంబునం గృ పళల్యవి వింళతివికర్ణులం గూర్చికొని "పేర్చి దుళ్ళాసననుండు 

శాంతనవున కడ్డ పడినం జార్జుం డ య్యేవురను విరథులం జేసిన, 

కురుపతియు] ననుజవర్షముం 

బరమ | కోధమున( 'దెంపుబలుపును మెటియకా - 

సురనాథనందనుని మె 
నురవడి. 2 దోచుటయు సేన లు|గత నడలెన్, 

పాండవబలములు దలపడి 

భండన మొనరింప న|గభాగంబున ను 

ద్దండత( బో రెడు మనుమల 

తండము గని మెచ్చి యప్పితామహుండు వెనన్. 

అరిబలంబువె నొక్క-దివ్యా(న్ర్ర మేయం 

దలచి యరి బోసి తిగిచి యుద(గవృ త్తి 

కేగవిసి ముందట నున్న శిఖండిచూడి_ 

దొడరుటయు. చాల్శికమైెం చెగ కియుడివె నధివ. 

అంత, 

1ేసోముక మాత్స్య| పముఖో 

శ్రామబలము లేచి "పలుచ6 దబఖుముటయును సం 

888. 

885. 

887. 

889. 

1. జాల మత్యద్భుత ముగ -9. ఈ. 2. వితతులు = కొన్ని (పతులు. 

l. నిజానుజన్నులు = గ. దూ దల. నడచుటయు, నడరుటయు = అని పాఠములు. 

1. కడగి - కొన్ని వ్రతులు. 2, మై నేయుటుడి? -వీ.ళ.మ. లి. యుడివె = 
ఊ.డ.స. ళ. వా. 

1. సోమళ కరూళశ మా త్య్యోభ్రామ - ఆ. ఐ, జొ, చ. న. వ. వీ. ళ. వ, 
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టీ 

[(గామతలము చేనాంగ 

సోమాంగమయంబు సేసె దుర్హాంత గతిన్ . 

శీ90. క. సేనల నిమ్మెయి కీ ముండు 

దీనత( బొొండింప నలిగి ధీరత్వము వీ 
'రానీకం ఒగ్గింప గ 

. కానీకం డదిర్చె నతని నాసురభంగిన్ . 

ఎవి బిరమీతమ్మ్యుం డగు భతానీవండు భీమ్యనిచోం జచ్చుట 2 

సం, కఓ118_.24 

ఏ01. వ. కట్లు చాక విరటుతమ్ముండు వాలము)ల *నొప్పించినం 2సోిపించి, 

892. శా, విల్లం "గెతువుం |1దుంచి సూతు వెస నుర్విం గూల్చి రథ్యంబులకా 
డెల్లం దీ, వత నేసి యాతండు భుజాటోపంబు శర్యంబు థో 

భిల్ల౯ వై చిన ళక్షియుం దునిమి 'యాభీలద్యుతి పన్ఫుర 
ద్భల్లం “బొక్కటి ఖీష్ముం జేసి నజికెం దన్న_స్తకం బుగ్రతన్. 

898. వ. ఇవ్విధంబున శతానీకుం జంపిన. 

894. క. మొన లెల్ల ne మధ్యం 

కి నమన యినుమాడ్కి. కియలం 'దేజోనిధి శం 

తనుసూను. డొప్పె నప్పుడు 
గనుంగొని యి ట్లనియె శారి *గాండివితోడన్. 

5905. క. మనమోహేరములు సెడి కను 

కని బాజాడు నిప్పు డాపగాసుతునకు (గ 

891. 1. నొంచిన వ. లి. కనలి = ఇ. ఈ. 

1. యాఖీలంబుగా - ఐ. మవ. లి. బొక్కట - కొన్ని ప్రతులు, 
994. 1. విరిగి _ కొన్ని (పతులు. 2. దినమణి యనుమాడ్కి = ర. లి. మెణయుశేజో = 
౫. అఆ. వీ. ళ. ష. కొన్ని పతులు: వెలయు ఇ. ఈ. వ. 4. కవ్వడ తోడిన్ = 

ఇ. ఈ. రు. డ. - 

తలల, 1. రయి చెడి . ఈ. ఊ. న, 



'శీ96, వ, 
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క్కున నీవు మార్కొనక త 

క్కీన( గార్యము దప్పు బొదివి గెలువుము కడశన్. 

అనిన విని యతండు రథరథ్యసారథికహితంబుగా సుకనదిశనందనునమంద 

మార్షణవివు ౦జంబునం బొదివె శిఖండియుం చేరి నారాచంబుల నొప్పించిన 

చేవవతుండు వాని నేయ కేనాల్లనినం మన సాసవ్యసాచి యతనివిల్లు దునిమి 

చెళల్లేయుచున్నం జూచి నె రెంపక శలఅకల్యక్సపక్ళ శవర్శ చి త్రసేరభూరి శ్రవః 

[(పభృతివీరలోవం క్పీతిలోకంబుగ దివ్యా స్త్రజాలంబులు నెజిపుచు 5 నేయుచు 

భీష్క్మున కడ్డపడుండు దలకడవుం డను నెలుంగులు నింగి ముట్ట బలీనమేతం 

బుగా నడరినం గని సమీ కనందనసాశ్య కి సౌభ।| దవిరాట దువపచఘటోతృ_చ 

[(పముఖ యోధవర్షం బవర్షళభ ంగిం దణయుమం దె తె న్యంబులు గూడుకొని 

కవిసిన దివిజదానవసంపాత*నమ యవ ఘరం బయ్యె నందు. బురంవరనంద 

నుండు మన నై నికుల కందణ కన్నిరూపు లయి యెం|ద వారుణాగ్నే యాది 

మవేోశరంబులం చెరల్చుచు *సు" ఊశుం డై_నశిఖండిం బురెకొల్సికొని మీ 
తండి నేయించుచు నకం డెల్నివిం డ్లె త్తి నన్నిటిం దోడోన తునుమాడు 
చుండె నాకీడివె నకం డుుగళక్రి (వయోగింీవ నదియుశుం |దుంచి 

10ూాతునిం గేతనంబునుం గూల్సిన, 

8ీ97. సీ, మనమున భీష్ము. డిట్లని వితర్క్మి౦ంచు. వాండవుల నా యొక్కనింటన కడంగి 

చగెలువనే వీరికిం గృష్టుండు |పాపు * గాకున్న నిం కది యట్లు లుండనిమ్ము 
3 చం ఎలు అ EN గ్ 

కృష్ణం దోడుగం గొని కిక డి వీకలు వచ్చిన జెప్పి తి వధవిధంబు వై 

సమర మువేతించి శాంతిమె నుండెవ నకచిపాశేబికి ననగ నెణి(గి 

896. 

897. 

చో aan 
rr 

1. నూను నమంద - వీ. శ. మ. కొన్ని (పతులు. 2. సందోవాంబునం = కొన్ని 

(పతులు. వి. నొల్లక నిల్చు నీ సందున ర. 4. బెల్లీ దివ్యా న్ర(జాల)ంబులు-ఇ, ఈ; 

బతిలోకం బగు, 'బతిభీకరం బగు _ అని పాఠములు. 5. నేయుడు _కొన్ని [పతులు. 

6. సమేతు డై -ఐ. మ. వ. 7. సమయ = ఇది పెక్కు [పతులలో లేదు. రి. నంఠ 

జీతుర డైన వ లి.-చిన నాశం డదియును _ కొన్ని (ప్రతులు. 10. సూత కేతనం 

బులు = అ, ఈ, ద, 

1. గాకున్నేని నదియట్టు - ఆ, న. వీ. 2. కీడ్వడి - కొన్ని (పతులు. 
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898. 

899. 

400. 

401. 

శీ02. 

408. 

తె, 

వ, 

శే, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
జో 

చదల నుర లిట్లు మే లిది సమ్మతంబు 

మాకు నని (పీతిమై. ఇెప్ఫుమాట లాత( 

డొక్కారుండును వినియె నే నొకండు వింటి 

మునిమహోానుభావంబున మనుజనాథ. 

తదవసరంబున నూక్మజలేశీకరశిశిరం బగుమారుతంబు మరు త్తటినీతన యు 

మీ(ద నుడిసె నురదుందుభులు (మోసెం గుసుమవర్ష ౦బులు గురిసె నవియు. 

ననన్యగోచరంబు లయ్యు నిట్టు నిశ్చయించియు నమ్మవోత్ముం డూర కున్న 

"గలని కొకభంగి మై తోంచ నని తలంచి. 

ఒక్కువి లెక్కు.. వెట్టంగ నుటిక వెస శి 
సలి 6౬ 

ఖండి పటుమార్గణంబుల( గడంగ యేయ 

నతడు మిసిమింతు(డును గామి క ర్తి నవ్వి 

పఠిపి( దనయమ్ము లతనివై ఫల్లునుండు, 

= శాంతనవుండును సముల్లాసంబున "నేసిన. 

నరుండు దనమీంద6 దొరణగెాడు 

శరములు వారించి యతనివాపం *బధిక 

కిశంరితగ తిం (దుంచి యతిని 

ష్టురనారాచంబు దనువు సొర నేయుటయున్, 

తమకుం దమయోధవరులకును వారింపం జేరం జనయం గొలంది కాక 

'వెల్లివిరసినళరనిధిభంగిం 1ేబొంగినవివ్వచ్చు వెజంగుపడి చూచుచుం దన్ను 
విడువక కఇలంకుల నున్న నీకొడుకులం గలయం గనుంగొని మీతం|డి 

రారాజుతో ని ట్లనియి, 

ఆని దేవాసురకోటి తై నను నళక gం బిమ్మవోవీరు మా 

ర్కొన విం డల్లిన మర్త్యులే యొదు రుదారుం డై న యీా|కీడి ద 

1. సిక శిశిరంబు వ. ల, వీచె_ అ. ఏ. 

1. బతిసత్వరవృత్తి - ల. వీ. పెక్కు (పతులు; బధికోద్దురవృతత్తి - ఇ. క, శ. మ. 
2. స్ఫురణమెయి - ఐ. మ. వ. 

1. బొదివిన వ, 



404. క. 

405. వ. 

em 406. 

407. క. 

408. శే. 
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కిన నిప్పాండవృనెన్య మింతయును |మగ్గింపంగ నేం జాలుదు౯ా 

విను సత్యం బిది వీనివింటి కెదురళా వి క్లైత్తలే డెవ్వడున్, 

అనునెడ శిఖండిచాపము 

వెనుకం దనవిల్లు నిల్పి వెస నాతం డే 

సినభంగిగ నరు జేసెను 

జననాయక దొడ్డనారసంబులు ఫీష్మున్ 

అప్పుడు 'దేవవతు౦డు దుళ్ళానను నాలోకించి. 

. అశనికల్సము లివి యర్జునుబాణముల్ గాని శిఖండివి గావు సుమ్ము 

కోర్కటిగర్భంబు కరణి గాతము (వచ్చె నిట్టివి వీనికి నెందు: గలవు 

బవాదండంబులపాటి యొ మర్శంబు లిటీనోనాంటటునే యితని చేత (బిబ్బ్యా ము సత్ర బై. 
జముదూత లట్లు |పాణముీల 'వెలార్పుంగ నీ దుప చాత్మజుం డెన్న( జేసె 

దృఢేవిము క్రములును డీపాక్ళతులు లక్ష్యు 

శుద్దిమంత ముల ను సనిశితములు 

నై ననారసంబు అతనివి గాక యీ 

తనివి యగునె యెమ్వీధమున జూడ, 

అనుచు బటుళ క్రి నప్పా 

ర్గుని వె చిన నడి యతండు దునుమాడుడు శాం 

తనవు(డు వాలుం బలుకయు. 

గొని యరదము డిగ్గం జూచుకొౌలందిం బెలుచన్. 

పసి యాశెంటి దునియలు సేసి యెలుంగు 

సూపి యే నుండ వెజ పేల నాపగాత 

నూజు బొదువుండు మీ రని యోజ. జెప్పె 

శ|కతనయుండు దనయాధజనుల కెల్లి, 

406. 1. వినుము - అ. వృ. 2. నోచాకునే _- ల. కొన్ని (పతులు; లి. లు వెల్లార్వ = 

బ. 4. సుము క్త = కొన్ని (పతులు; సము క్త - న. ళ. కొన్ని (పతులు, 5. వంత = 

అ. ఈ. ఉ. ఓ. జె. ఘ. న. ప, బ. వ. శ్; మంత్ర = ఇ. యు. మ. ల. 
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09. వ. అప్పలుకు లాకర్ణించి. 

410. క. "వయు(డు పొడువుం డడువుండు 

(వేయు. డనుచు వారు జాహ్నావీతనయు. గడుకా 

డాయుండు మనసై నికులుం 

గో యని తలపడ్డ బోరు ఘోరం బయ్యెన్. 

411. వ. అప్పుడు. 

412. క. “వసి గాండీవి కురుసేన నెగువ నతని 

వారు వెటవక భీష్ముని. జేరి యొడల 

(వేతి. డెడ లేనియట్లుగ వివిధిభంగి 

నీష్టుర్యా స్త్రళ! స్త్రంబుల నినిచి రథివ. 

జట భీమృు డు కొరొతొోల్ఫుగ తుం డగు క 

సం, 6.114560 

418. వ. అంత నంకుమలేతుండు శాంతుం డగుచు వచ్చె నట్టియెడం గదిసి కవండి 

గాంగేయువైే ( [గూరనారాచనికరంబులు నిగిడించి పడం (దోచిన. 

414. క. తూర్పు తల గాంగ నీసుతు 

లేర్పడం గను(గొనుచు నుండ నిల గంపింపకా 

దర్వోజ్ఞ్వలు డా భీష్ము( డ 

హార్పతి యస్తాది 'సేరునట్టుగ6 ఐడియొన్. 

415. కే. తనువు ధరః బొందకుండగం దల్పభంగి 

శరము లూ(త మొ పొలుపాళె నరవ రేణ్య 

410. 1. పయుం డడువుడు పొడువుడు - ర. వ. వీ. శ. వ. 

412. 1. పచి - పెక్కు ప్రతులు. 2. గతుల - ఓ. ర. వ. 

418. 1 తుండ న్తగతుం డగుచు వ, 
414. 1. డెర్పడ _ ట. 



416. చ, 

417. వ, 

418. సీ, 
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యట్లు శరతల్పగతుం డగునమ్మహాను 

భావు దేవ వతుని చేవభావ కే మొంబె. 

అనిమిషు లప్దు సూచి మృతుC డయ్యెడు నక్కట దతిణాయనం 

బున గృతపుణ్యుం డంచు వగం బొందినలీష్ముం డెణీంగి వారికి 

ట్లను 1మురలార' కాలగతి నాత్మ డలం చియ కాదె మేనిలో 

నునిచినవాండ( (బాణముల నుమ్మలికింపకు( డించుశేనియున్, 

సత్యవతీవివాహం బొనర్చుటకు మాతండి మెచ్చి నా కవధ్యత్వంబును 

ేస్వచ్చందమరణంబును నిచ్చినవాండు గావున దద్వర (సభావంబున నావ 

ధంబున కే నొడంబడక *కానేర దయ్యం |జాణంబులు నావళంబ యనిన 

విని వారలు సంతోషించి రాసమయంబున భాగీరథిపనుపునం గొందలు 

మునివరులు వాంసరూపంబుల నమ్మవోత్మునకు దతిణాయనం బెజింగింపం 

జనుదెంచి యతండు డెలిసియునికి నతనిచేత నెజింగి [పియం బంది కియ్ (గి 

రట్లిరాడ దురోధనుండు *వుచ్చిన దుశ్ళాసనుండు గుంభసంభవుపాలికిం 

బోయి భీష్మపాటు సెప్పిన నతండు మూర్చిల్లి 5యొక్కి_ంత 'చేణ్ దీనాననుం 

డగుచు నమ్మ హీ నాథుకడకుం జనియె నయ్యవనరంబున, 

పాండవేయులు మాత్చ ్ రపాంచాలకీయాదవసపితంబుగా 

సంతసమున: బొదలి 

రాదెన బొబ్బలు నార్పులు బహుతూర్యికేటియు "జెలంగ 

నీకొడుకుగమియు 

నీదిక్కు.ిదొరలును నెలు.గె త్తి *యేడ్వంగ నంబరచరులవోహోరవంబు - 

లులియంగ రోదసి గలయంతవట్టును ఘనశబ్దమయ మయ్యె మనుజనాథ 

418. 

1. మొచ్చె(ప్ప్ర - ఉ. ఖ. వ, 

1. విను జేను- ఐ.వ. 2. సెరింగియ కాదె. ఈ. ఐ. మ.వ. ల. మేనితో-త.న.వ. 

1. స్వేచ్భా- అ. త. 2. కానేరదు [పాణం -గ.త.ళ. మ. 8. యరిగిరి _ 

కొన్ని [పతులు. 4. వంచిన - కొన్ని [వతులు. 5. యొక్కింత వడికిం దెలిసి 
(చేజ్ - కొన్ని (పతులు. 

ఇ 

1. కేకయ - ర్లు. డ. బ. 2. ఘోవంబు _ఐ. మ. కి. వారును(లు) = కొన్ని 

(పతులు. 1. యేడువ - కొన్ని (పతులు, 
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లో 

శే. కాలుసేయార్చుకటలు లేక కన్ను6ంగవల 

నకు లొలుకంగ( జిత్తంబు లడల( బాండు 

నూనుతతకిం జూచుచుండిరి గాని యించు 

కయును గడ6గరు మనవారు గయ్యమునకు. 

419. వ. శతదవనరంబున నంబరమణి యపరర శ్నాకరంబు కిసాచ్చి ననిన విని ధృత 

రాషుండు సంజయున కి టనియ. 
ey యం 

420, క. నాయుల్ల మరయ నినుమో 

ఇఅాయో కా కిట్లు గూపటిక 1న నో క్నెకా 

సాయకనముదయఖరభవ 

దీయవచనచయము గవియు కదేరం దిర మె. 

421. వ. ఇంక నేమేనియుం జెప్ప గొఆఅంతగలదే యనుటయు నానూతనందనుం 

డ్ ట్లను నప్పుడు కెరవులుం చారును దమవారును మైమజువు లూడ్చి 

యాయుధంబులు వెట్టి గాంగేయుకడకుం బోయిరి కౌంతేయులు నట్ట 

బంధుమి త్ర సహితు లయి యచటికిం జనిరి ధనంజయుం డొక్కరుండును 

ధనుష్పాణి యె యరిగ నీట్లయ్యిరు దెజంగుల వారలుం దత్మా-ల| పశాంత 

'స్వాంతు లై. యన్యోన్యవిషయరోషంబులు దక్కి తన్నుం బరి పన్టించినం 

గులగురుం డగునమ్మంచదాకినీనందనుండు వారి నభినందించి కొలిపించికొ 

యుండ. 

422, తే. తనకు. "గీదల యని భవత్తనయులకు సె 
అు౦ంగ6 జెప్పిన వారు గడంగి మెత్తం 

దనముగలతలగడలు చెం బనుచుటయును 

జూచి చిలునవ్వుతో నవ్యసాచి విలిచె. 

ర్. టకు లేక ౬ పెక్కు (పతులు. 6. లవియ, లగల _ కొన్ని (పతులు. 

419. 1. తదనంతరంబున - కొన్ని పతులు. లి, చేరె నని _ ర. 

£20. 1. విన నోర్చన్ _ పెక్కు ప్రతులు; విన నేర్చెన్ - వా. 2. శెరలి తిరం జై_-గ.ద, 

421. 1. చిత్తు లై - ఆ. 

శలిలి, 1. (గ్రిందల యని _ వ. ప. సెక్కు (ప్రతులు; కుం (గేవల నున్న నీ తనయు-ళ; కుదల 
గడ = మ, 



428, 

424, 

425. 

426. 

427. 
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, పిలుచుటయు నత(డు బాహ్ముము 

లొలుక(గ గాండివము వెట్టి యొయ్యని చనినం 

దలగడితూపులు సెజ్జకు 

నలవడం బెట్టు మని ఖీష్ము( కి డాశనీ బనిఇన్. 

. ఇట్లు పనిచినం బార్భుం డట్ల చేయుదు నని గాండివంబు పుచ్చికొని మజీయు 

ననుజ్ఞ గొని మూండువాలమ్ము అభిమంతించి "వెడతలం !రా(కి యెత్తి 

పట్టుకొని పుంఖంబులు భూమి £మోళి నిలుచునట్టుగా శనేసినం దాత 

(ప్రీతుం డై తల్పంబునకుం దగినయుపధానంబు పెట్టి తని యతనిం గొని 

యాడి సకలపౌ తులను ధా|తీపతులను కనవలోకించి, 

. రవి. “గొల్చి యు త్తరాయణ 

మవునంతకు నంపపాన్సునం దిట్లు మహో 

తృవలీల నిలుతు నా కీ 

దివసంబుల€ "'జేయవలయు' దృఢితరరతన్, 

. అలయ కేరయ నోపినవా 

రలు [గ్రక్కున బరిఖతోడి (పాకారం బి 

ట్రలముగ6 గావింపుండనుడు. 

దలకొని నీనుతులు( జాండుతనయులు భక్రిన్, 

. అ_త్తెలుం గాచరింపనుం 'చాత్సర్యంబున రశింపనుం దమతమయందు. దగిన 

వారల నియోగించి రంత: జికిత్సకులు “వచ్చి శల్యచికిత్స సేసెద మని 

4283, న(జని - శ. మ. 2. యలుగుల  శ.వ,. కీ. డానతి యిచ్చెన్ =అ. ఇ. ఓ.ఘు. l. 

ద. ర. వ. 

1. 

bh, 

1. 

l. 

1. 

గాడి - ఉ. ఐ. త. మ.వ. ౨. మోవి - కొన్ని పతులు. లి. నిలిపి_ యు. ట, 

నాలొ కించి - కొన్ని | పతులు. 

తిరిగి -అ. 2. రత దగన్ - వా. పెక్కు |వతులు; తరరవదన్ - శ. వ. 

యిరుదెరగుల వారలు ౬ ఇ. 

వచ్చి యతని తనువున గొమరారు |క్రొత్తగంట్ల రక్తంబు లొ త్తిశల్యచికిత్స - 
ఐ. మ. వ. 
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428, తె, 

429. వ. 

480. క. 

481. వ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
నో | Pa 

తొడంగిన గాంగేయుండు వారించి వారి క భిమతార్థంబు లొసంగి వీడు 

కొల్పె గిత్ర వాద్యనృ త్త (పవీణంబు లగుపా్యతంబు లమ్మవోత్మునకు వినోదంబు 

సలుపుిచుండె నట్టియెడ నాదేవ|వతుండు నీళ్లు _్రాన నడిగిగినం దనుపా 

రునీ రచేకులు గొనివచ్చిన నతండు. 

వినుడు శరతల్పగతుండ నై నె యునికిందేసి 

యన్యసలిలంబు సే సేవించు టనుచితంబు 

నాకు చెజోమయ్యాన్ర్రవిన్యాసవిధిస 

ముట్టితం బైన భూజల *మొకండు దక్క. 

అనుట యు. ౌరవులును దక్కటిరాజులును కషబటు(గుపడి యున్నం గవ్వ 

డిం గనుంగొని గాంగేయుండు. 

శరవేదన సర్వాంగము 

లెరియంగ నా కివుడు పెదవు 'లెండెడుం దృష్టా 
భర తిముడుపం దగినినీళులు 

వరానల చే నేరు వీవవే శె మ్మనఘా, 

అనిన నట్లకాక యని యతం డతనికిం | బద &ిణంబు సేసి తెజోమయంబయిన 

మార్గణంబు పర్టన్యమం[తాభిమం। తితంబు. గావించి మహీతలంబు గాడ 

సిన భాసురచ్భాయం బగుతోయంబు ధారారూపంబున దివ్యకగంధరసో 

చేశం బయి కీయెగసిన. 

480. 

481. 

2. చుండిరి = కొన్ని (పతులు. ఏ. న మనవారు, న దగువారు, న తమవారు, 

నీ నందను చెనవారు _ అని పాఠములు. 

1. మొకటి దక్క - కొన్ని (పతులు. 

1. ఈ వచనము నకు మారుగా. 'ఒ. రి |ప్రతులలో నీ కింది కందపద్యము కలదు. 

క. అనుటయు 'గ"రవులును ద, కిన రాజులు వెరగు పడగ |గీడిదెన గనుం 

గొని[పీతి తోడ శంతను, తనయుం డిట్లనియె గాఢ తాత్సర్యమునన్ . 

ఏ. మిన్న కున్న గాంగేయుడు = ఇ: విచారంబు గదుర నూరక యున్నం-ఐ. మ. వ. 

1. లెంజెడి = - కొన్ని [వతులు, వ. ముడుగ దగిన _ కొన్ని (పతులు. ల. జలములు = 

వీ క, స. కొన్ని (పతులు, 

|. రసగంధో పేతం cl _వీ.శ.ష. లి. యుద్భవిం చిన = ఐఏ. మ, 
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484, ఉ. 

4లిర్. వ. 

486. మ. 

487. వ, 
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కౌరవులు (పకంపగాథీవిన్మయు లర 

పాండుసుతులు వారిబలము నుబ్బి 

యార్చి నంకు లొ త్తి రాజలంబుల నమ్మ 

హోత్ము( ద్భ పు దేని నర్జునుండు. 

ఇట్లు తృప్తి బొంది మందాకినీనందనుండు పురందరనందనున కి ట్రనియె, 

నారదుచేత నిన్ను మునిశేనాథునిం గాంగ నెజింగి యుండుదుకా 

శెరియు సీవుం గూడిన నసాధ్యము లెవ్వియు లేవు *దర్పదు 

ర్వారుండ వై ననీవలని వైరము గీ డని చెప్పం జెప్ప నీ 

"కౌరవరాజు మానండు కీదెగం జెడుం గా కిటమీంద ఖీముచేన్. 

అని పలికి దీనమానసుం డగు చున్నేభవత్చూనుతో ని ట్లనియె, 

నరు డీత్యద్భుతవి[క్రముం డతని కానారాయణుం డాన్తు6 డె 

వ్వరికిన్ వీరి జయింహరాదు సమరావష్టంభీముం దక్కి ధ 

ర్మరతుం డై_నయజాతళ|తునకు నిం|ద|పస్ఫ మి మ్మర్ణరా 

జ్యరమం బొందుము మీరు గొందజయినం జాకున్న తి కొప్పదే. 

అని పలికి యూరకుండెం గొరవపాండవులును మాజుపలకక ్యతనీకి 

నమస్కరించి నిజనివాసంబులకుం జని రట్లు సనునెడ !గోవిందుండు గాంతే 

యా గజుం గనుంగొని, 

487. 

1. విస్మయ, చితులె ర పాండు నుతుల చారలు బ్బి = బ. ర. 

1. నాథుడు గాగ = కొన్ని (పతులు. 2 మీకు - కొన్ని (పతులు. శి. చెగంగల 
వా డిట బంధుయు క్ష మె - దవ, 

1. భవద|గనందనున కి ట్లనియె - ఏ. 
0౧ 

1. తుద్భట - వ. కొన్ని |పతులు. 2ముల్మాని-ద. లి. యి ట్లొప్పదే - ల. 

1. ఈ సందర్భమున | శ్రీకృన్నయుధిష్టిరుల నడుమ జరిగిన సంభాషణ ములకు భండా 

ర్కరు, చిత్రశాలా[పతులం దాకరము కన్చిం చలేదు. 
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నా. 

485. క. సురలకు 'నజయ్యుC డగునీ 

సురసరిదాత్మజుని గలువం బొప్పడునే య 

_వ్వరి కైన నద్భుకావవా 

పరికరు *లగు మీకు దక్క జౌరవముఖ్యా. 

489. క. 'అనుటయు నత. డిట్లను చే 

మనంగా నొకిమానినులమె య।పతివాతీవీ 

రుని నిన్ను. బడసి యింతటి 

పనులకు జాలికిమి గాక భక్షాధీశా. 

టి రొడ్డుండు శీవ్య నియెద్దవం శోయి బినతుం ఢడగుఖి 7= 

సం, 61171 

440. వ. అని యిట్లయ్యిరువురు నొండొరులం (బళంసించుచు నఖిలజనపరివృతు లై 

శిబిరంబుల కరిగిరి తదనంతరంబ కర్టుండు గాంగేయుకడకుం బోయి భక్తి 

వినయంబులు దో(పం బాద(వణామం శేబాచరించి. 

498, 1. నకేయు _ "పెక్కు (పతులు. తాహవపరికరు లగు - ఆ. ఇ. ఈ. ఎ. ఐ. ఓ. గ. 

రు. డ. వ. లి. లకు మీకు _ సే. వ. 

489. 1. ఈ పదమునకు మాటుగా 'ఊ, ఖ, రు. డి [పతులలో నీ [కింది వచనము 

కలదు. 

వ. “అనిన విని(అని మరియు)యిది యంతయు నీకృపా తిశయంబున గదా నమ 

కూ రె నిందులకు నీవు గలిగియుండ మాకేమి విచార మనియో ధర్మ రా 

జి టనుటయే వతియోచితముగా నున్నది. 
లు 

2. మానునుల _ ఆ. ఇ. ఉ. ఓ. జొ. అ, ష.. కొన్ని [పతులు.. శి. వీర్యుని పెక్కు 

(పతులు. 

440. 1. బులాచరించి ఈ. ఏ. గ. చ, జ. త, ద. 



(10) 
441, 

442, 

448, 

444, 

4465. 

ఖీష్మ్యపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 283 
శా 

. "అలుక దక్కి నన్ను నధికవాత్సల్యశీ 

తలము గాగ జూచి కీతగినమాట 

లాడవే మవోత్మ యనుటయు చనాతండు 

గారవమున నతని 'జేరం బిలిచి. 

. ఒక్కకరంబు మలంచి కౌగిలించుకొని యచ్చట నున్నరడకాదిజనంబుల 

నవులం బోవం ఐనిచి యతనితో ని ట్లనియె. 

. నీదెనం గోపింతునె కుల 

'భేదముగా6 బలుకుటయును విడ్డల( జెలుపం 

గా దని కినియుదు లే దన 

రా దదలుతు నిన్ను నిష్టురంపు. బలుకులన్. 

. అది శిత గాని రోవంబు గా దట్లుంగాక. 

. నీయుదయము దై వికగ 

రాఫాయ_త్తము నీకు మ ర్య లేనదృతులు గాం 

తేయు(డవు గాని విను రా 

ధేయు(డవు గావు నీవు ధీరవిచారా. 

. ఇది కృష్ణదై పైపాయనుండు నాకు నేకాంతంబున నెలణింగించె నేనును భవ 

దీయ తేజోవిశేషంబువలననుం గనుంగొనియుండుదుం జాండుతనయుండ 

442. 

449. 

445, 

1. ఈ పద్యమునకు ముందు. ఇ. ఈ. జొ. ఘ. చ. రు. డ.వ. వీ. (పాద నూచిక) 

శ. మ. [పతులలో నీ [కింది పద్యమధికముగా కలదు. ఈ పద్యమే [దోణపర్వమున 

1-40వ పద్యముగా గాన్చించు చున్నది. 

క. వచ్చితి రాధేయు(డం గను, విచ్చి ననుం జూడు భరతవీరా[గణి నీ 

సచ్చరితకు(ము) ఫల మేయి, ట్లిచ్చిట నీ పడుట ధాత నేమన నేర్తున్. 

వ. లలితభాసన = త. 

1. బక్కిలి మలంచి - ఓ. ఘ. రు. బ. ర. న, ళ. వా; బంకిలి మలంచి _ కొన్ని 
(ప్రతులు; బక్కున నమరించి - ఈ. శ. 

1. రాద, దలుతు నిన్ను - వీ. ష.ళ,. హా. కొన్ని (ప్రతులు; రా దలుతును వా. 

క్షే, సద్భృృళులు - ఊ. గ.ఘ. ర్వు. డ. ప. 
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447, క. 

448. ఉ, 

449. వ, 

450. ఉ, 

451], శా, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
Ww 

గా 

వగుటం జేసి నీయెడవాత్సల్యంబు కొని మాత్సర్యంబు లే దింకనొక్కాటి 

సెప్పెద విను మేను గురుపాండవులవై రం ]బుడిపి పుచ్చితి నప్పాండ వేయు 
ఓలజయ్యు ల|। వమేయుం డగు కృష్ణుండు వారికి విభేయుండు గావున వారల 

తోడివిరోధం బొప్పదు నీవును నొండుదలంపు దక్కి. యక్కౌంజేయులం 

గలిసి యుండు మనిన( గర్హుం డతని కి ట్లనియె, 

ఫకాంకేయుండు నగుదు నిది 

యంతయు దొల్లియును వింటి నాళ్యులచె ని 

కట్రింతంయయు 'నెజీంగినం గుంతీ 

సంతానముతోడోపొత్తు సనునే నాకున్. 

వారు మహోబలుల్ హారియు వారికి (కాపు గలండు వారలం 

బోర జయింపీ్రామియును బుద్ది నెలుంగుదు నైనం గౌరవ 
అజ్యారమణుండు సేయుతగుమన్నన లెల్ల( దలంచికి చూచినకా 

భూరివివేక యే విడిచిపోవుట ధర్మమె వీరకర్మ మే. 

అదియునుం గాక, 

మాటలు పెక్కు లాడి యనుమానము లేక సభం గడంగి ప 
ల్య్బాటు( బరా భవించితిం జలంబునం బాండవకోటి కెప్పుడుం 

"జేటు దలంచి "యీ బలువు సేసితి వైరము నాకు నింక నీ 

పీటికి వారివీటికిని వెక గ్రాన మయ్యెడు కయ్య మొప్పగున్. 

క్రై వాధినము సర్వముకా మనీమతిం దప్పింప(గా వచ్చుశే 
నీ వింకన్ నను నొండు వల్కకక పరానీకంబువై 6 బంపు మ 

450. 

కరి]. 

1. బుడిపింపం జూచితి _ కొన్ని (పతులు. 2. లజేయులు శ. ష. "పెక్కు (పతులు. 

1. కెంజేయుడ నగుదున _ ఊ. జ. ఖ. మ. ర. శ; కొంకేయుడ నగుదును నది 
యంతయు -_ కొన్ని [పతులు కౌంకేయుడ నగుదు నదియంతయు - వీ. వ. 
2. కైంత యెరింగిన _ కొన్ని (పతులు. లీ. పొందు _ కొన్ని (పతులు. 

1. రా దనియు, బోలమియు, రాకునికియు, బోల దనియు _ అని పాఠములు 
2. పవచ్చినన్ ౬ కొన్ని (పతులు; పువచ్చినన్ - ఏ. గ. ట, ద. ప, 

1. యేవములు _డ. 

1. మదిన్ - కొన్ని (పతులు. 



ఫీష్మపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 26 
ల్సి 

'క్సేవాధర్మము నిర్వహించెద బలో క్సేకంబు లోకంబు సం 
భావింప౯ా వివారించెద౯ా మురరిపుం బార్జుం దలంకించెదన్. 

452, చ. "అన విని భీష్మ డిట్టు లను నంతకుం జాలు శెజుంగ సే మయో 

ధనునకు చెప్పు నీదుభుజదర్పమి కాదె సహాయ మెద్ది యా 

తని కిం [బియంబు దానిన యుదా_త్రమతిం దగ నాచరింపు నీ 

మనమున శీసంతసిల్లు మనుమానము దక్కు. మనుజ యిచ్చితిన్. 

4558, న, అని తెలి వొంది పలికిన 'చేవ| వతుబంధుభా వంబునకుం బరమానందంబు 

నొంది రాధేయుండును నిజనివాసంబునకుం జనియె నని నంజయుండు ధృత 

రా స్ట్రునకుం జెప్పె నని జనమేజయునకు వై శంపాయనుండు సెప్పుటయు., 

కీర4. ఉ. మర్జితీళాపసంకలనీమంజులనామ దురంతదుర్షశా 
33 టే అ క ర్షమి లేపనిరరణ కారికృపామృత పూరకర్మసం 

మర్టనిరాసకర > ధ్ర సమత్వపరిస్ఫుటరూపభావనా 

నిర్ణశిశారివర్గమవానీయ మనోరమణీయవై భవా, 

455. క. ఖసితశేపరభాగ£2ిషాలా 

లసిత శ్రీ వత్సల లితలాంఛనపింఛ 

(పనృమరరుచిళబలోరగ 

విస్భమరదీధితిక లాప వేస్టితిమౌళీ. 

ఓలి, 1, అనుటయు - వీ. ళ. వ. కొన్ని (ప్రతులు. 2. మే - కొన్ని (పతులు. క. మెల 
ర్పగ జేయు మాపృధాజనితులకు న్ హితంబగుట సన్మతి గోరుము పొమ్ము నీవునీ - 
బ. 4. కిహితంబు - వీ. శ, వ. 5. సంతసింపు - వీ, శ. షమ. కొన్ని (పతులు, 

454. 1. తామసాకుల సమంజుల - న. శ; తామ సాదిగుణ - బ. 2. మానితనామ - 

. లేవనా వారణశకారి న. శ. 4, పూర్వకర్శ . ఇ. ట. త. వీ. స. ళ; 
5 

జా 

శరర. 1. పరిభాగ _ వీ. వ. న. ళ. కొన్ని పతులు) పరాగవి భాసి తలసిత = అ. ఆ. ప, 
2. లీలా _ నీ.ష, నళ. లి. మూర్తి -ఏ.యు. ట. డ. వహ. 
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456, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ఆ 

మాలిని. *1మరణరహితవృ త్రీ [గాహ్యభ క్షి పవృ శ్రీ 

కీకోరణాగమన లీలా గాఢకారుణ్యశీలా. 

అల ర్ 6 భన? స్మృరణీళుభదమూ రీ మధ్యరళ్శ్మి" పవర్తీ 

చరణవినమదిం దా సంత తానం దసాం దా, 

గద్యము. ఇది (శ్రీమదుభయకవిమి. త్త కొమ్ము నామాత్యపుత్త 

బుధారాధనవిరాజి తిక్కనసోమయాజి పణీతం బయిన 

(శ్రీమవోభారతంబున ఖీస్ట్రసర్వంబునందు 

సర్వంబును తృతీయాశ్వాసము, 

(శ్రీ మదాంధ్రమహాభారతమునందలి భీష్మపర్వము సమా_ప్టము 

456, 1. కరుణ విహిత = చ. 2. భక్తి - కొన్ని |పతులు; నిత్య = ట. ప. లి. (ప్రవర్త = 
చెక్కు. (పతులు. 4. గరుడగమన క. శ. నళ; కరుణ _- ప ఘు జ.న.ము.మ, 
5. శుభద = ర. శ. మ. చెక్కు. (పతులు; నుభగ . ఇ. ఈ. ఊ. క డ. త. బ. వీ; 
భయద _- చా, 6. చండరళ్ళ్శి _ వీ. ష; సర్వలోక = అ, ఓ, రః మధ్యలోక = ఆ 

శు 7. [పవృ శక్తీ = జరు, ర. వా, 





(వ్రు మదాంధ్ర పముహాభారతము 

(దోణపర్వ్పము - ప్రథమాశ్వాసము 

1, క (శ్రీ1సంళశయమంగళ గా 

రీనంగమవిభవపుణ్య శేభాస ౦ప 

చ్భాసితవజో వామాం 

గాస్యూూతితచి (త మహిమ వారిహారనాథా. 

=వి నందియంు యుద్ధ భూమతోం బోయి మరలివబ్బి యందలి వ్య)తాంతంభు 

ధృతరాష్ట్ర నితో జొన pl se 

సం, 7_.1_ర5 

2, వ దేవా వై శంపాయనునకు జనమేజయుం డి ట్లనియె. 

8. క. మునిజనవల్లభ యివ్విధ 

మున 'దేవవతుండు శాంతిం బొందినకమ మె 

ల్లను ధృతరాష్ట్ర మహీకుండు 

విని యెయ్యది యాచరించె 1ఐనిపింపు తగన్. 

4. వ, అని యడిగిన జనమేజయునకు వె శంపాయనుం డి టనియె 

[ల 1. సం శిత - జ. టు. 

లి, 1. వివరింవు - ల. 
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. అనిమిషనదీతనూజుండు 

'ననుటయు విని యవ్విభుండు నంజయు( బోవం 
బనిచెను దనయునికడోకు న 

తనిీవిజయము కాంత దనవాదయమున మొలనన్, 

. వనిచి కృతపడినగాంగే 

యునిేచెన యుమ్మలిక నాత( పోడుల్ల ము నానా 

ఘనతరచింతాభర మొం 

దినం గుందుచు నుండ! గొన్ని దివసంబులకున్. 

వ్యాస పసాదమహిమం 

జేసి యుభయనై న్యీగతవి శేషజ్జు ౦ డై 

యాసంజయు. డొకనాం.టిని 

శాసమీయమునందు( గడు వెనం జనుచెంచెన్. 

॥ ఇళ్లు పదిరంబువనుండి నూతనందనుండు గరినగరంబునకు వచ్చి యంతః 

పురంబున నున్న 'ధృతరాస్ట్ర్ర నుచిత |పకారంబునం గనిన నమ్మ నుజవల్ల భుం 

డతనిం దనచేరువ నునిచికొని యాదరించి. 

. అమరనదితనూజు సమళా వని. గోల్పడి నాచు యోధవ 

ర్లము మలి 'యొవ్వరిం గొని పరా|క్రమదుర్ణమపాండుపు[తనై. 
న్యమునకు మార్కొనం 1దల(చె *నక్కట “కౌరవు లేమి చేసి రా 
సమయమునకా బల్మప్రచయోసంఘటనం కెటు లయ్యె సంజయా. 

= సనుట వినిన యవ్విభుండు _క, గ. వీ చనిన పిదప నవ్విభుండు - ఊ. ఎ, 
. కాతనిరణజయకాంక్ష ఎ. శీ. విజయపుకాండ _ఖ. ట. న. బ. వ. 

. చిన నుమ్మ లికము = వీ. మ. కొన్ని పతులు. బి, డుల్లంబున దా - ఉ. ఊ. ఎ. 

ఏ. ఒ. గ. చ.రఠర.త.వ. 

- గతి వ, విరణ-ఊ. ఎ. 2, యంబున గడున్ వెనం - కొన్ని (పతులు. 

. ధృతర్మామ్హని సముచిత్యపకారంబున _ వీ; యాంభికేయు నుచిత - చ. వ. శ. వ 

= గడగ - ఆనం, జొ.క.గ.ణ.న. ర. 2. నంతట - అ. లి, సంచరణం జెటు= 

రు. శ. 



(81) 

11. 

12, 

18. 

14. 

15. 

వ, 

ఉ, 
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అనిన విని నూతముతు. డి 

టను నక్కురునాథుతోడ నవహితమతి వై 

విను మంతయు; ఇ ప్పెద. (గమ 

మున 1నీయడిగినఇెజంగు భూవర తెలియన్. 

. 'దేవవతుండు చేవభావంబునం బొందినయప్పుడు కురుపాండవు లతని!కడకు 

వచ్చుటయు నాసమయంబున( బుట్టినవిశేషంబులు నాండు నీ కెటింగించితి 

శరతల్పగతుం డై నశాంతనవుండు *సేప్పినహితవచనంబు లాదీరింపక రోష 

సంర _క్రనయను లగుచు నతని వీడ్కొని యట్లు సనినకౌరవులు నా(టి వేకువ 

నీకడనుండి యేను బోయి శిబిరంబు సొచ్చునవనరంబున. 

. నమేరోద్యోగము వీటికిం చెలుపునిస్సాణాదితూర్యంబు లొ 

క్క-మొగిన్ (మోయంగ వారణాదిచతురంగస్ఫారసన్నా వాసం 

గమనాటోపము మిక్కుటంబుగం గడంకకా వీరనై పథ్యవి 

[భమలోలాకృతు లైరి మోముల వివర్ణ త్వంబు సంధిల్ల (గన్, 

ఇట్లు సన్నద్దు లై వెడలి 2యస మెడలినబలంబులం గూర్చుకొనుచుండి. 

అప్పుడు భఖీష్ము'లేమి వృాదయంబుల నుమ్మలికంబు 1ేగూరంగా 

'నెప్పటిచందముల్ విడిచి యే_క్రాజం దక్కినచూడ్కు. లొండొరు 

(చెప్పలమాటునం 2భొలయ నీసుతుపాలికి వచ్చు రాజులం 

దిప్పు డతండు రా వలవదే యని కర్ణుం దలంచి కీరందటున్. 

వ. అటియెడ. 
లు 

10. 

11. 

12. 

18. 

14. 

[| 

1. 

. నాయెజగిన తెరంగు - అ. వ. శ, వ, 

. పాలికి _ఇ. ఖ ఠ.వ. 2. చేసిన వ. లి. రింపక నీ కొడుకులు రోష _ డ. 

. రోశ్నావాము _ ద. వ. 

ఇట్లు యుద్దనన్నద్దు లై -వ. వీ. 2. నయ మెడలిన శ, 

రగా - జ. ట. బ. ౨౩. బొరయ, బెరయ అని పాఠములు, లె. వంటను = 

హా, శీ, రయ్యెడన్ ఎగ, 
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16. చ. పతిరహితాత్మ యైనసతీభంగియు గోపకహీన *మైనగో 

(పత తివిధంబు సస్యవిధుర స్థితి మొనధరి[తిచాడ్పు ను 

ద్దతహరిళూన్య మైనవసుధాధరకందరీభూమి *చందము౯ా 

మతి మనషేన( దోంచె బుధమాన్యు(డు ఫీష్ముండు ర'లే[ాయుండుటన్ . 

17. ఊఉ. అంగద నాథు (మింగినవృకావలి దక౯ా వెస "ముట్టికొన్న స 

రాషాంగములుం జలింప వప డందుచు దిక్కులు నూచు చున్న సా 

రంగియపోలె నుండె గురురాజ భవత్సుతుసేన ఖీష్మనా 

జిం గబళించి పాండవులు జృంభితవి| కమీలీల( *బొల్బుటన్. 

i 18. ఆ, కర కర్ణ వచ్చి కావు మనాథుల 

మెతి మనునెలుంగు *లగ్గలముగ 

బలనులోన "నెల్ల. గలయంగ ఏచెంచె 

నారి చెల్లిముగ జనాధినాథ. 

19. వ. 'తదవసరంబున. 

20. క. పిలువుడు దడయక కర్టుని 

బలవికమశా లి యతండు పదిడివసములుం 

గలనికి రాడు నదిసుతు 

పలుకులకుం గనలి *నచివబంధుయుతముగన్. 

16. 1. భావము-ఊ. ఎ. వ. ఓ. చ. జ. ట. బ.వ. బి. యెన.ల. శ. కొన్ని (పతులు. 

లి. కాననంబు నై _- డ. 4. బోలుచున్ _-వ. శ్. లేని పిమ్మటన్ - ఓ. న; లేక 
యుండినన్ - ఐ. న; లేక యుండగన్ _ గ. వ. 

17. 1. జుటుకొన్న - గ. జ. ట. న; వెను చుటుకొన్న _- వ; ముటుకొన్న - వీ. 2. బగ 
(An) లి లు 

డొందుచు _ రు. ద. వ; వెసగుందుచు ర. వ. లి. శేరి చేలినన్ _- ఊ. ఏ. 

4, గెల్పినన్ - ల. 

18. 1. కావు కావు మనాథుల వ, ౨. లార్తరవము - ఈ, 

19. 1. తదవసరంబున = “పెక్కు [వతులు; తదనంతరంబున = వా. 

'0. 1. దివసంబుల్ _ కొన్ని (పతులు. 2. నబల, పుత్ర - అని పాఠములు. 
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ెరవులును దక్కటిజనసతులును దగుజనంబులును నతని నాసపడి 

చుండి రాతనితెఅంగు దొల్లియు* నీ వాకర్ణించి తది 'యెయ్యది 

౨ సరిత్చుతుండు దను నర్ధరతుం డని పల్కినకా మనం 

గడు నొచ్చి నీ వనికి. బోయిన *నరెన రాను నీజయం 

కనవాసి నయ్యెద రిపుల్ నిను నోగ్చిన వారి నోర్చెద౯ా 

౨జళ క్తి నే ననియెం గాడె నృపుల్ విన *నమ్మవోత్ముతోన్ . 

నతం డంతకు మున్ను క య్యంబునకుం దొలంగి యుండె నొ. డట్లు 

ఎనంబు లెల్ల నానూతనందనుదెనకుం జాజి ననిన విని యాందబిశే 

డు సంజయున కి ట్లనియ. 

మెయి 1దలంచిన య 

ఎ 'ఉం్యదులం గారవులను మనమూ(కల న 

dc గర్హుండు గాచెనె తన 

రథము లెల్ల ఫలసోమ[గత( బొందన్. 

© నమ్మనుజపతికి నతండి ట్రనియె. 

కేనడునీట( గలము 

గిన బెగ డందుచిత్తములు గలిగినత 

క్రియ నున్న సేనలు 

: గొన దీవిగతిం దో గర్జుం డంతన్. 

ముషవాహినీతనయు డర్భ - ఉ. ఓ. ఠ; అనఘ నదీ సుతుండు - ఎ. ణ. ద, 

వ. నీదన ఇ. లీ. నా వావోద్దతన్ = ద. వన, 

6న యమ్మను -అ చ. వ; రావించిన మను జేందుల, రాదలచిన మను 

ల. డాసిన యమ్మను, పిలిచిన యమ్మను = అనీ పాఠములు. ఇ. మహిమం 

న్ _ గ. 

ఏమను మిక్కిలి మునిగిన _ హా; నడుచెస గల మటు మునిగిన _- వ. 2. లగను 

దొది వ. శ. వ. ళ. 
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27. వ ఇట్లు పురంబు వెడలి యతండు కురువతికడ శేతెంచి (ప్రీతుం డగునతనిచేత 

నభినందితుం 2 రాజలోకంబు నాలోకించి. 

258. చ. దమమును సత్యముం దపము దానము శీలము న(న్ర్ర1వీర్యశా 

ర్యములును భీష్మునంద కల వట్టిమవోత్ముండు పోర నీలె నిం 

క మనకు 'నేటిబాహుబలగర్వము లెక్కడి సేన లక్కటా 

సమసెనె కౌర వేశ్వరునిసంపద “యంచు విషణ్ఞీమూర్తి యె. 
ర 

29. క, కన్నీ రొలుకంగ వగచిన 

నన్నరీపతు లెల్ల నేడ్చి *రా రరవంబుల్ 
౧ వాట్లో 

మిన్న ౦ద న|శుజలములు 

విన్ననివదోనంబులందు వెల్లి గొనంగన్. 

0. వ. అప్పుడు దన్నుం చాన యుపళమించుకొని యందఅ డెందముల యుమ్మలి 

కొంబులు వాయ రాభేయుం డి ట్టనియె. 

ల్! క. మీ చెల్ల జూచుచుండంగ, 

'గౌరవోనికురుంబమునకుం గన్నా కై యొ 
ప్పాశెడు భీష్ముండు వడియెను 

మేరు వొణగినట్టు *లసము మిగుల నరునకున్. 

ఏ2, వ, నాశెబంగు వినుండు. 

ఏ8. క. కలగిన సేనల గావెద 

నిలిసెద నర్జునునిక డంక నెజపెద చావో 

వ్, 1. శివిరంబు - ఒ. ఓ. డ.త. ప. మ.వ. వీ, వా, 

28. |. శస్త్ర వీర్యములు = ఓ. ద. ప. వీ. నస; శస్త్ర శౌర్భములు ఎల. ది, లంచు 
విష్ణ = కొన్ని (పతులు; నంచు నుద గమూ ర్తి యి = టె. లీ. చితు డె ఈ, గ. 

29, 1. వీరుల ల్ల -డ.ద.వ. లి, రార్టిరవంబుల్ -బ.వ. కి. కణంబుల్ -వ, 

4. నములయందు వెల్లి = అ. ఎ. ఏ. చ. ళ, శర. వ. 

81. 1. నికరంబునకును - కొన్ని (పతులు. 2. లుబ్బు మిగుల నరుశేతన్ - ద. వ; 
లసము మీర నరునకున్ _- ఈ. 



84, 

లర్, 

56. 

ల్, 

లర, ర 
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బల మాభీష్ముం డె ట్ల 

గ్గలిక !మెటిసె నట్ట మీకు గన్నులు దనియన్. 

. ధర్మ జభీమపార్థులును దమ్ములు నుద్భృటసంగళ | కియా 

"కర్మకు లచ్యుతానుజనిగర్వము దుర్విషవాంబు వారి మ 
త్బా-ర్ముకము _క్షచండళరఖండిత చేవుల జేసి యిత్తు నేం 
'జేర్మిగం గౌర వేందున కభీష్ట్రత రాజ్యరమావిలాసమున్, 

. కాబేని గాండివజ్యా 

నాదము సురదుందుభి|పణాదం౦బును నిః 
ఖేదుండ నై *వించు నధిక 
మోదంబున నిత్యసౌఖ్యముం ై_కొందున్. 

. శొరవులం గాచుచు రణ 

ళభూరులం బాండవుల *నోర్చుచుం గీర్తికర 
స్పారవిహారత ఖీష్ముని. 

-జేరం జనుక్రంశు 2నాప్పు నెప్పం గలదే. 

అని పలికి తనసారథిం గనుంగోని. 

మణిగ ణోజ్జ వల మైన మనయరదంబున జవనాశ్వముల( *బూన్వు చాపపాణ 

ఖడ్గాదిసాధనోత్కర 2మొడంగూర్పుము రత్న ధ్వజం జెత్తు రశ్ళు లడర 

శంఖమృదంగనిస్సాణాదితూర్యముల్ సంఘటింపుము రభనమున ననుడు 
వా( డట్ల చేయ దుర్వారగర్వోద్దతి నగ్ని|వభం బగునారథంబు 

పటురయంబున నెక్కి భూపతికి (మొక్కి 

యాత. డెల్ల కౌరవులును నఖిలన్ఫపులు6 

1. నెరవె - కొన్ని (పతులు. 

1. కర్ములు నచ్యు _ వా. 

1. నిష్టెదుడనై - వ.ళ. 2. వించుంగడు _వ.వీ.ళ. పష. 

1. నొంచుచుం - ఒ. న. బ. వ. 2. నొండు సెప్పంగలదే ఓ. జౌ. ణ; నొప్ప 

చెప్పం గలదే సం. 

1. బూన్చి - శ. మ. కొన్ని (పతులు. 2. మొనగూర్చుము = కొన్ని పతులు. 
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వలి, 

40, 

41. 

42, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
నూ 

దన్ను  గొనియాడ౦ గర్జు( డుత్స్చావాలీల 

నిజబలాభీలసుందరధ్వజము లొప్ప. 

. నడచి నదీనందనుం డున్న యెడకు. 'జేరం బోయి "శోషించిన సము[దంబు 

చందంబున విమానంబు విణిగివడినదివ్యుని ఆజంగున భూతలపతితుం డయిన 

పతంగుీభంగిని భగ్న పక్షం జై నమెనాకంబు మాడ్కిం బొలుచు నతనికడకుం 

బాదచారి యై యంగి ఫల్గునునారాచనిచయంబునం బొదువంబడి యమునా 
నద్ర వాదస్థితంబును మదనిమీలిశాతంబును నై_ శోభిల్లు శుండాలంబు 

ననుకరించుచు వీరోశయనమహానీయుం డైన యమ్మహానుభావుని యడు 

గుల్వవైం గన్నీరు గదొర(గం |బణమిల్లి కేలు మొగిడ్చి వినయవినమిత 

6ఖరీరుం డై. 

. వచ్చితి రాభేయుండం గను 

విచ్చి ననుం జూడు భరతవీరా (గణి సీ 

సచ్చరితముఫలమే యి 

ట్రిచ్చట నీియునికి ధాత నే మన *శేర్తున్, 

. పావనంబు లయినపలుకులు నాచెవు 

లార “నెమ్మి నన్ను నాదరింపు 

మయ్య ధర శ్రనిత్య యంచితసత్య శం 

తనుకుమార గాఢ ధై ర్యసార, 

. "వర్చినమూంకం గూడ నడపింపంగ. గోలిల చయం ది; వపా 

ణార్చుల మార్చులంబుల రయంబున నీజుగ. ేగాల్ప నాజి నీ 

నేర్చినథంగి నొండొక(డు నేర్చునె పాండవబాహుసంపదల్ 
2చ్చేర్చు నెలర్చు నింక. గురుబ్బందము లెలను దలడిల(గన్. 

క గు లంగ 

లలి. 

40. 

41. 

42, 

1. రోదించిన, రోషించిన = వ. 2. పగిదిని _ వీ. శ. మ. కొన్ని పతులు. ల. నదీ = 
కొన్ని [వతులలో లేదు. శ. శయ్యా - కొన్ని (పతులు. క. దొరుగన్ - కొన్ని 
(పతులు. 6. శిరస్కుండై గ.న, మ. 

1. తకుఫలమే _- ద. లీ. శ.వ. 2. వడుట - చెక్కు (పతులు. లి. వచ్చున్ - చ 

1. వినగ _ వీ. శ. ష. కొన్ని "పతులు. 

1. జేయ. ఖ. ర.ల.ళ. 2. పేర్చి తలిర్చు వ. వీ. శ. వ; పేర్చి యెలర్సు - ల. 



48. 

44, 

45, 

46. 

47. 
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. శరజిహ్యోిధీకరుం డగు 

నరు డనుశిఖి నిగడ జేసి నారాయణదు 

ర్భరపవను డింక బంధుర 

కురుసేనాకాననంబు కొ వ్వడ(గించున్. 

. భరిశాశాంతరపాంచజన్యరవ'దృప్యబ్దేవద_త్తధ్వని 
స్ఫరణకా పీనులు |వయ్యం గేతనక పిస్ఫూర్ణ [తృభం జూడ్కు లా 

తురతం బొంద6గ6ఈ జండగాండివసముద్భూతా స్త్రజాలంబు ల 

వ్వరు నై రింతురు నీవు దక్క భుజగర్వస్సూ ర్తి నిర్వావాకా. 

. మెయి మెయిం నంగి *మెచ్చించి ముక్కంటి 

చే వరంబు గొని విశిష్టదివ్య 

2కర్మది వు. డై నగాండీవి కినారు( జాజి. 

ఉశెనయ(జాల కునికి 'నెప్ప నేల, 

. అని "పక్కుమాట లాడిన 

విని యాదరభరితనే తవిస్తారుం డై 

యనిమిమనదీతనూజుండు 

గనుంగొనుటయు మజియు | మొక్కి, కర్ణుడు !వలికెన్. 

. ఆనరు నే నొకండన విపానలదుసృహదృషస్టిఖీషణం 

బై నమవాభుజంగమము నద్భుతమం|తనిర_స్తదర్భముం 
1 గా నొనరించు నట్లు భుజగర్య మడంచెద న|స్త్రశ(స్త్రవి 

'ద్యానిపుణత్వనంపద నుచా త్తిగుణో_త్తర నీవు పంపంగన్ . 

49, 

44, 

45, 

46. 

47. 

1. భీవణు డగు - వ. వా. 

1. శుంభ దేవదత్త రు ౨. నస్ఫూర్తి|పభన్ ఎవ. న. ళ, 

. మెప్పించి _ ఈ. వ. ద. పీ వా బీ. కాండ అ. లి. నెవ్వరు చజెనయ _ అ, 

1. పలుకున్ _ కొన్ని (పతులు. 

1. భంగి అ. చ. వ. 2, గుణోత్తము - చ. ల. గుణోన్నత - ఐ. 
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48, 

49. 

50. 

51, 

వీల, 

చీలి. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము. 
os 

. అనిన గాంగేయుండు రాభేయున కి ట్లనియె. 

. తగం బర్జన్యునిసొంపునకా (బతుకు భూత వాతముల్ వార్డి సూ 

చ్చి గరిష్ట స్థితి నుండునేజులును నంజీణంబు లై యుర్విని 

ల్చి గుణాధిక్యము. బొందులీజములుం బోలెం గౌరవుల్ వికుతం 

బగునీ! పోపును (కాపు గాహ గని సౌఖ్యం బొందు టొప్పుం గడున్, 

. అరయంగ బంధుకోటులకు -. రునాథునియట్ట కా వె నీ 

వరిబల భేది జన్మమున నయ్యెడు చుట్టణికంబుకంకు ను 

స్థిరతర మైన శేసంగడముచే నగుభాంధవ మెక్కు డండ్రు నా 

నరపతి రాజ్యభారము మనంబు నీయదిగా6 దలంపుమీ 

. అంబష్ట విదేవాపౌం| డాది దేళాధీళుల "గెల్చి దుర్యోధనాధీనవ రులం1గా నిర్వ 

రించిన నీకు *నిట్లు నెస్పవలయు నే యండజంబులు పండినవృకుంబు నుప 

జీవించు చందంబున నిన్నుం జెంది బంధువులు సువ్చాజ్జనులు సుఖు లె 

యుండువారు గాక నాకు నీవును సు యోధను నట్ట కావున మే 

లాజెద6 "గెరవుల నడిపికొని యమ్మహీవిభునకు విజయంబు గావింపుము 

పొ మ్మని సమ్మదంబునం బలికిన సూతనందనుండు ,పితుం డ్రై యక్రేవవతు 

చరణంబులు శిరంబు సోంక వినతుం డై వీడొని యరదం 'బెక్కి యరుగు 

చెంచి భవదీయనై న్యంబు దైన్యంబు వాపీ యే పగ్గలించి కలయం 

గనుంగొని,. 

. నరపతి యలరంగ రథకరి 

తురగసుభటసముదయముల దోర్షర్వధురం 

ధరలీల 'మెజసి యతిబం 

ధురములు గా సంఘటించె దురమునకు. దగన్. 

వ. అటీియెడ. 
వ 

50. 

i. 

1. సంగరము - అ. స. ళ. కొన్ని (పతులు; సంగమము _ ల. కొన్ని (పతులు. 

1. గావించిన _ కొన్ని (పతులు. 2. నింత - ఈ. కీ. యేపు గలిగించి - ల. కొన్ని 

[పత్తులు. 



(2) 
54. 

ఫీరీ, 

56, 

ల్, 

ల్ర్. 

59. 

క 
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అరుణాశ్వములు రుచిరరు 

_ కృరథంబు6 |బదీ ప వేది కాధ్యజమును ను 

ద్దురగా!తక లిశసిత భా 

సురబంధురకంటక బు శోఖిల్లంగన్, 

మొగమున( గయ్యపు] వేడుక 

చిగురొ త్త నుదా తమూర్తిం జెలువొందు గురుం 

దిగుకాజులు. గెరవులును 

బొగడి *రులివు మిగుల. [బమదపూర్ణ వాదయు లై. 

అపుడు నీయ గనందనుం డల్ల( దనదు 

"లేరు రాధేయున5దంబు సేరం బోవ 

నిచ్చి మనమున సంజన మెనక మెసంగ 

సాదరంబున ని ట్లను నతనితోడ. 

నీవలన సనాథం టె 

యీ వీ డెంతయును మెజనె నిం కిట మనకుం 

గావింప వలయు కార్యము 

నీ వెణీగింపంగవలయు నెయ్య మెలర్చన్ ం 

అనిన నతం డిట్లును బహు 

జనరతుకు లై నన్ఫపులు “సద్ముద్దులు గా 

వున నీవు *సెప్పణా నే 

వినియెద. నెయ్య ది దలంపు వివరింపు తగన్. 

నావు(డు గర్జుతోడ నరనాయకుం డి టను సర్వయోధసం 

ఛావితు( డైన శాంకనవు బాహులమాటున నస్మదీయనే 

నావిభవంబు. సెల్లె. బవెనాళ్లును నీమది కెక్క నాదుయో 

భఛావకిలోన నింక. బృతనారధిపు: గా. గొన నివ్వ 'డర్లు (డో, 

1. వేడ్కలు -వ. 2 రెలమి మిగుల - ఒ. 

, డట్లు తనదు = జ. రు. ట. దొ. బ ల. 

1. నదృంధులు - ర. వా. ల. నెప్పినను, నెప్పినది - అని పాఠములు. 

. డొప్పునో - ఊ. ఏ 
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60. క, 

61. వ, 

62. సీ, 

68. వ, 

64. ఉ. 

శీ మదాంధ్ర మహాభారతము 

అ అబ అ . 
ఛి (దోణాచాద్యూలవ నర్మ సెనాధినత్యంంభు సార్డయించుటు గా 

సం, 7౧కి 

'సీనాపతిశ్వమునకుం 

బూని యొకండు నడపకున్న( బొడ వడంగదె యా 

సేన యని గర్గ ర ధారవి 

హీనం బగుకలము జలధి నెడలినభంగిన్ . 

కావున *నొక్కరు *నిరూపింపు మనవుడు గాంఛా రేయునకు రాధేయుం డి 

ట్టనియె. 

అధిప నీయోగధుబయందు చే స నాపతిత్వమునకు' జాలని! వారు. గలర 

యందలి నయవి[కమాడిగుణంబుల మాననీయుిల యట్టు లైన నెల్ల 
శి అధ వారి ముఖ్యుల. జేయవచ్చునే *యొక్కరు 7 కొన్న మత్సర (గ_న్తబుర్ది 

నన్యులు విపరీతు లై_ కలంగక యుండువాడు గావలయు 'నెవ్వరును 
(దోణుం 

రజనినం గా దన రాతండ యర్హ్ము6 డాధి 

పత్యమునకు నొచార్యుండు (బావ్మాణుండు 

వివిధరణకోవిదుండు వయోవృద్ధుం డధిక 

బలుండు ళూరుండు గట్టుము పట్ట రనుత్రని. 

అనుటయుం గురురాజు దగురాజులం గూర్చుకొని గురుం డున్న యెడకుం 

జని నవినయంబుగా నతని కి ట్రవియె. 

|పాయముక లి నొక్కటన భవ్యధృతి౯ మహానీయళీలత౯ా 

సాయకసంపదం బటుభుజావిభవంబున. గార్యతంతళి 

61. 

62, 

1. నొక్కరుని, నొక్కని - అని పాఠములు. 2. నిరూపింప వలయు ననవుడు = 
త. ల. వ. 

1. వాడు గలడె, వారు లేరు ౬ అని పాళములు. 2. లఅరయనైన_ఉ. ఠ. స. 

లి. యెక్కడు - ప. వీ. ఉ, యుండవలయును గాన నెవ్వరును _ చ. వం 

ర్. డన్న గావన. రాతండ = వీ. శ. వ, “పెక్కు (ప్రతులు; డనిన గారన రాతండు = 

వా. 6. మధివ యు. 
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'జాయుత బుద్ది వృద్దుండవు 2 ధ రాసురవర్య మున్ను గాం 

గెయు(డు మాకు నెల్ల నెఆింగింపండె నీదుమవోనుఖావము.న్. 

అని వెండియు, 3ర్, వ. 

36. క. కనువెలుంగు నీవు గానీ 

వెనుక భవన్మతమ *యూంది *వీరలు "నేనుం 

జనుదెంచెద మూలటట నెల 

కొన వృషభముపజ్జ నడచుగోవుల *వగిదిన్, 

37, ఆ. అనుచు నచట నున్న యవనీ!పతులం జూపి 

మజీయు నిట్టు లనియె మనుజవిభుండు 

దేవసేన నడపి దితిజుల "గెలిచిన 

వణ్ముఖుండు నీవు సరియ కాశి. 

36. వ. కావున, 

39. శే. సర్వసేనాధిపత్యంబు నిర్వహింప 

వలయు ననవుడు "నమ్మహీశ్వరులు నట్ల 

చెప్పి గెలువుము నీ వని చెలంగి యతని 

(బస్తుతించి (పార్థించిరి భరతముఖ్య, 

"౧. వ. మజీయు నమ్మహీళ్వరుండు. 

4. 1. శాయతబుద్ధి -ఏ. ఐ. బె. ఘ. ట. ర. డ, ణ త. ద.న. ర.శ. న. వొ. 

ఇచ్చట నఖండ యతిగా [గహింపవలెను. 2. గాక మహీసుర _ పెక్కు ప్రతులు. 
ల్, దొల్లి - ఖ. వ. 

1. (మాని _ ఊ. ఏ. 2. వీరులు నేనుం - ఖ. ద. ల. తి. నెలకొని _ ఈ. చ. వ. 

4. కరణిన్, భంగిన్ - అని పాథములు. : 

1. పతులు విన ౬ వీ. వ; పతులు చాను _ శ; శులును చాను - జ. ద. ప. వ; సతుల 
జూచి = ఇక్కు_ (పతులు, 

- క. నమ్మహీవరులు నట్టు _ కొన్ని (పతులు. 



252 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

71. క. సేనా్ససముదయ!ీవ ర్తకు( 

గా నిను నే: బడసినపుడ కౌంతేయులు నా 

చే ఓనడంగ శెట్టు ఖీవ్మవి 

హీనుల మగుమను శ్ర గావు మెల్లవిధములన్, 

72. వ. అని వేండీకొనిన నయ్యందజం గలయం గనుంగొని యాచార్యు. డి 

ట్లనియె. 

78. ఉ. వేదములుం దదంగములు వింతలుగా నొకేకొన్ని నేర్తు ఛై. 
ర్యాదిగుణంబు లెందు. గల వైనను నింతటివాని( గాగ న 

త్యాదరవృ త్తి మీరు విజయాళ ననుం గొనియాటం జేసి 1 యౌ. 
గా దన కియ్యకొంటిం డగ గౌరవనాథునికోర్కి దీర్చ/గన్ 

74. శ. భవ్యం జై నబలాధిపత్యమునకుం బట్టంబు గట్టుండు న 
న్న వ్యాకీర్ణ గజాది యె మెజియు నైన్య।శణిం జాలించి కౌ 
రవ్యోత్సాహము( 13ంచి మార్కొనినవీరవాతముం |దుంచి నా 

దివ్యా(న్త్రంీ బుల ముంచి పాండీవులదో ప్రి వీణ మూయ జీయిం చెదన్. 

75. వ. అని పలికినం [వీకచేతస్కుం డయి నీతనూభవుండు గనకకలశంబులం బావన 
జలంబులు దెప్పించి 1మంగళోపకరణకోభితంబు గావించి పుణ్య్యావా”నాదం 

బులుం బరమాశీ ర్వాదంబులు౯ మాగధగీశంబులుకా వందిజనస్తు తి వాతం 

బుల ౦ జెలంగ( |[బభూతభూపతులుం చానును ; 'దోణాచార్యునకు సెనాధి 

71. 1. రతకుగా  ఒ. జొ. ల. వీ శ. మళ; భర్తనుగా - ఊ. ఎ. ఘ.ట. ణ. న. బ. 

వ. ళ. 2. నడ(ణగిరెట్లు - కొన్ని [వతులు; నడగుదు రిటు ఏ, క. ఘ. ర, శ. వ 

72, - 1. కొనుటయు - ఉ. ఠ. 

78, 1. కొన్ని వీ. శ. వ; కొంత - వా. కొన్ని (వతులు. ౨. యే గాదన = కొన్ని 

(పతులు, 

74, 1. జేర్చి _ = కొన్ని [పతులు, వ్. లముంచి వ. వీ. ప లంబంచి_చవా. కొన్ని Sas 

అనించి _. ఎ. వ. జొ. శి, వబలో | దేక ంబు మాయించెవన్ వీ. శం మసన. ళ. 
4. కీర్తిన్ = ఒ. చ. "ల, 

75. 1. మంగళవిహితోపకరణములు _ కొన్ని (పతులు; 2. వాచనంబులు _ ఊ. ఠ. ల. 



76. 

7. 

(దోణపర్వము _ (ప్రథమాశ్వాసము ౨5కి 

శి జ్ స ఊళ పత్యాఖి ఐక పట బంధం కిబన్సర్చి చేర్చినం గని రథికవరు లాగ్బె నిజళంఖం 
బులు పూరెంచిన నఖిలనై = ్రంబులందును 'భేరీమృదంగవణవాదితూర స్రనినా 

ర్, న్ దంబులు నిగిడి నింగి మొ. క్రై. నిట్లు నక లచమూపతిత్వపదభాసితుం జై 
భార చ్వాజుండు. 

"కౌరవసేనా*ేముఖంబున. దిలక మై 2యొప్పి రా ధెయాద యోాధవరుల( 

కినాని పొండురాజీోనందనుఎనై న్యములతో( దొడరి ధ్రైర్యంబు 

నమ్భృుతమవో(న్త్ర 

పీర్యంబు నని వార్య శౌర్యంబు దోర్చ లౌ దార్యంబు తమెజయ నీతన 

యువలని 

కూరిమి వెలయ నతోహిణిపె( గొంతబలిమును దొర లీ నేకులను గూల్చి 

అ ఇ చామరచ్చ త్త కేతుభూవణతురంగ 

దంతికథ బా తివర్మ యోధ జంబు 

తుని *ీయలిల నించి కతివయదినము లరులు 

సురలు వినుతింప వివారించె ధరణి నాథ, 

అడవుల దవళిఖ దరికొను 

వడువున ని టరిబలం బవారణ. బొడిగా 

నడరి యత. డా [దువదుని 

కొడు కార్య నుభయజనములకుకా వగ మిగులన్. 

76. 

77. 

లె. బాచరించి, గావించి _- అని పాఠములు. 4. రవంబులు, రణనంబులు = అని 

పాఠములు ధ్. నిగుడి = కొన్ని [పతులు. 

1. ముఖమునకు, మొ*మునకు - అని పాఠములు. 2. యొప్పె = కొన్ని (పతులు. 

లి. రంజిల్ల గని పాండురాజ నై న్యముతోడ దొడరి - ఈ. 4. నందన సైన్యముల 

తోడ - కొన్ని (పతులు. ల. వెలయ, నెరయ _ అని పాఠములు. 6. గారము = 

వీ; కూడిమి నెరయ-ల. 7. ములనేకుల నిలను గూల్చి _- ఊ. 8. లను గలన గూర్చి- 

ద. ప; లభూపతుల గూల్చి - న. 9. [వజముల _ పెక్కు (పతులు. 10. యలుగ 

నొంచి ((దుంచి, నించి) - అని పాఠములు. 11. నిండగా నై్వైదుదినము _- ళ. ష, 

1. శార్వగ నుభయ శేనకున్ వగ = ఓ. గ. ఘ. చ. ణ. వీ. శ. వ్య కార్వగ నుభయ 
బలము గుందుచు బోగులన్-వ; శార్వగ నుభయ బలముకున్ వగ - కొన్ని (పతులు. 
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78. క, దుష్టమనస్కుం డగునా 

ధృష్టద్యుమ్ను ండు దక్క దేవా సుజనో 

తృ్బృష్టు. డగు"గురుని తెగుటకు 

నిష్టాపము6 బొంచె భూతనికరము లెల్లన్ . 

79. వ. అనిన విని యాంబికేయుండు హృదయంబు *జల్లనం 'జెదర వదనంబు వెల్లి 

నయి మొగుడ నివ్వెజం గంది కొండొక*ీ(పొద్దు నిశ్చేష్టితుం డై యుండి 
గడ్గదకీవికలకంఠుం డగుచు సంజయుతో ని ట్లనియె. 

=? (దోతాచాడ్యూనిమరజంభు విని ధృతరాన్హుండు వరితవించులి == 

సం, 7కి! 

80. సీ. అ(స్ర్రళ (న్రుంబుల నధికుండు వెరవరి భుజబలవి[క మంబుల ఘనుండు 

గురుం డట్టివానిం చేకువ *ేలేక *కడిసిరే శపొంచాలు రతనిచాపంబు దునిసె 

నో తేరు 'విజిగనో సూతుండు వడియెనో *యేమణి యలసత చెదిరి సరకు 

ర్చేయని మఠ పాత్మం 'జెందెనో ,హొనాత్ముం డై నధృష్టద్యుమ్ను. 
Fey 5 డతని. జంవె. 

"శే, ను యచ్చెరు విది దైవ ముగ్గలంలు 

పౌర్కుషముకం“టు [(దోణునిపాటు వినియు 

6వేయివటియ లై పోవదు అాయి గాంగ 

నోపు నాగుండె యే మని యుమ్మలింతు. 

81. వ. అని యడ లూని పొగిలి వెండియు. 

78, 1. గురుండు తెగుట = అ. ఘ. డ. వ; గురుడు జెగుటకు _ ర్వు; గురుని బడుటకు = 

ఊ. ఏ; గురుని పాటుకు - ఐ. 

79.. 1. రులైని _ పెక్కు ప్రతులు, వి, పొద్దు - "పెక్కు (ప్రతులు; చేప్పు వా. వీ. శ. 

కి. వికలుం డగుచు - ఎ. 

80. 1. శిడి-ఈ. 2, చంపిరే _ ఉ. ఈ కవిసిరే _ కొన్ని (పతులు. 8. పొంచాలు 
డతని - కొన్ని (పతులు. 4. యేమర డలనత - ఖ. ణ.న.వ; యగ్గురు డలసత 

యడరి _ వా. 5. సేయని మర పాత - ఊ +, వ. క. జ, రు. త. ద; సేయమి. .. 

పరమాత్ము జెందెనో _ ద. వ; 6. సేయమి - వా, వేయు _ చెక్కు ప్రతులు. 
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82. తే, మేరు వొజగుట యినుం డిలమీంద బడుట 

యబ్లి యింకుట గాదె ఖై ర్యమున. జేర్చి 
(పభ వెలింగి 'గఫీగత -రాళి కక్క 

'యెొందుం బోగ డొందునాచార్యు. “కిట్టు లగుట. 

శల క, అతిలోకపరా[కమనిధి 

మతిమరగురు మిగులు గురుకుమూరుండు దు 
రుతు లగుమత్సుతులకు6 గా 

మృతుం డయ్యెం బరోపకారమృతి 2 యొవ్పుం గచా. 

64. తే. విల్ణు వగుడు!వా చెల్ల వెరవు గజచి 

పోవ నెల వై నదోణునిిభుజము నిలువ 
రించి పాంచాలనందను. బంచి పార్టు 

డిట్లు కిచేయించెం గా కొకు. జేల చాలు, 

55. క. పాము. బొదివి వడం *ేదిగిచిన 

శీమలగములటు (దోణు. జిక్కు వలి చెం గా 
య 

కేమి బహుదేశనై. న్యము 

లే మనం గల దింక నూత యెవ్వరు మనకున్. 

56. వ. "అని వలుమాట లాడి 'యొల్లంబోయి యాలోనన కొంత దెప్పిణి యంగం 

బులు వడంకుచుండ మణియు నమ్మానవేశ్వరుండు సూతనందనున కి 

ఉని యు. నే. 

82. 1. యఖీరుత వాని కెక్కి - వా; గంఖీరత -కొన్ని (ప్రతులు. వి. డిట్లు చెగుట; డిట్లు 
బడుట = అని పాఠములు. 

తికి, 1. మీరు గురుడు మహి తాత్ముడు దుర్శ-ఊ. ఎ. ఏ ద. ప. 2, బొెందె గచా=ణ, 

84.-- _ 1. వారికి నెల్లయొజ్జ పోవ _ ణ. 2. లావు_ ఒ. క. ఖ.ఘ. డ, ర, వ, లి. నమ 

యించె = స. వీ. ళ. 

55... . . ఓ దించిన, దివిచిన, వె చిన = అని పాఠములు. 

86. 1. అని పలికి వెల్లి బోయి = ౯౪; అని పలుమారు మాటలాడి = ర. 
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67. తే, 

68. క. 

59. చ. 

00. క. 

91. అ. 
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Wy 

[పథమగిరిమీందం "దోగతెంచుభానుం బోలి 

ధర్మపు తుండు దోంచిన( ®ిదమము విరియు 

నట్టు విరియక గురునకు నడ్డపడంగ 

వచ్చున తమ్ము మెజసి యెొవ్వరికి నైన. 

'నింధురము £మహో క్రేకను 
దాంధం బై వచ్చులీల నాచార్యునివై 

గంధవవాసుతుండు కేగవియ న 
మంధరగతి నెవ్వం డాగు మన యోధులలోన్. 

ఉటుముచు నెల్లెడం బిడుగు లు గగతిం బడ ఘోరమూర్తి యొ 
య అము అజీం గప్పుదెంచువిలయా[ భము చాడ్పున మౌర్వినాద మే 
డైట 'జెలంగ౯ా వడిం దొర (గుదివ్యశరంీబులు (దోణు లేరిమై 

బఅిపుకిరీటి *మీధరణిపాలక జోదులశేత నిల్చునే. 

ఎవ్వడు దెరలెనొ "తిరుగక 
యవ్వండు నిలెనొ కడంగి యవ్వండు బిరు దె 

* కొవ్వునం జచ్చినొ కుంభజు 

'నెవ్వండు గావంగి లేడ యెయ్యది *దుది యో. 

గురుడు వడినయపుడ కురు న్ని న్యములం గల 

వార ణాశ్వసుభటవర్షములును 

బడియెం గాక యేల పడకండు నాధర్మ 

పుత్తు భాగ్య మల(తిం బోవు నెట్లు. 

8. 

88. 

89. 

90. 

1. నేశెంచు వ. ల దళము మెరసి -అ.ట. బ; దళము మీద _ వ. 

1. బంధురగజము మహో[గమచాంధ -ణ.య. 2. మదో[దేక _ కొన్ని (పతులు. 
లి. నోజ-గ.ణ ఛ. 4 గవియం బంధురగతి _ వీ. న. 

1. లొక్క మొగిన్ ఈ. 2 దొరుగు - కొన్ని (పతులు. లి, బుల శెప్ప దోణువై = 
కర. 4. తా ధరణిపాలక యోధుల వా. 

1. తరలక, విరుగక _ అని పాఠములు. శ, [కొవ్వడి = ఊ. ఏ. శీ లేద, లేడె = 
అని పాఠములు, 4. తెరువో ధు, 



(88) 

99, 

లలి, 

94, 

95, 

96, 
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. "నడింకెడువా(డు గాడు గురునందను( డక్కట తండిచావు న 

ప్పుడు మొగ తప్పి యొండుిగడ( బోరుచు నుండెనొ యడ్డపాటు క 

వ్వడికత నళ ఫలింపమి నవారణ నాదుపదాత్మజుండు "బె 

ట్టడరి వధింప(గా వికలు డై దురపిల్లుచు. జూచుచుంజెనో, 

. అని 1ననవి జ*వనట కినలందురి 

నిను నెద్దియు నడుగ నాకు నీ వేమియు. శె 

ప్ప్సను వలవదు సంజయ మళ 

వినియెద మది గల ననుచు *వివశాత్శకు( డై. 

. తనకొడుకులాలుపునెడ నాసీమాలుటం వేసి, 

| 'సొమ్మ వోయి పడిన నుదతు లా [క్రందన 

రవముతోడ నసత్వరముగ నెత్తి 

యానృపాలు 'సెజ్ట యం చిడి మెలవున 

రిళిరవిధులు సేయ సేద ేజీ. 

. ఆసీనుం డై శయాతండు సూతసుతున కి ట్లనియె నరనారాయణులు కీరథి 
సారథు లై నయారథం కిజెందు సిద్దమనోరథం బగు గవలు గడిందిమగలు 

సాత్యకి సత్యవరా|కముండు పాంచాలో _త్తముం డగు ను త్తమౌజుండుచా త్త 
బలుండు శిళు పా౭ తనయుం డగు *ఉధృష్ట కేతుండు ధీరుండు భీష్మపాతన హేతు 

వయిన శిఖండి యఖండపరా[కముండు సౌభ|దుండు రెండవరు[ద్రుండు 

లి, 

౧౧ 

రన, 

ర్, 

96. 

1. నడకడు - కొన్ని | పతులు. ఏ. చన = ఊ. ఎ. తి. దురటిల్లుచు = కొన్ని 

(పతులు. 

1. పలికి, విసివి - అని పాఠములు, లి. పనవి- ఆ. గ. జ. వ. కొన్ని (పతులు. 

లి. వందురి _-ఉ. ఘ. రు. ట. ఠ. వ, కొన్ని [పతులు. 4. నేమియు _ కొన్ని 

(పతులు. శ. వికళలాత్మకు డై -ఊ. ఎ. ఏ, 

1. కుల చెన గెలుపు నాన మాలుట-ద, స. వా. ళ. 2, మానుటం జేసి=వీ. శ. వ. 

l. సొమ్మసిలి = అ. 
న్ను. 

1. వై చిత పీర్యుడు, విచిత్రవిర్య నందనుడు - అని పొఠములు. 2. రథిక సారధు 

లైన - చెక్కు పతులు. శీ. జెందున |పతిహతనునో _ ఆ. గ. ఉ. దృష్ట 

శేతుండు - శ. వ, చెక్కు (పతులు. 5. యఖండవికముండు ౬ పెక్కు (పతులు. 
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జో గి 

యాద వేష్టుం డగుచేకితానుండు మానీధనుండు (దౌవచేయు లజేయులు 

"గేకయు లేవురు వేవురవెట్టు యుయుత్ఫుండు బహుళమత్సరుండు [దోణ 

వధంబ పనిగా బుట్టినధృష్టద్యుమ్నుం*డు భుజసారద్యుమ్ను ౦డు ఘటో 

త్కృచుండు ఘనఘోరమూ ర్తి కృష్ణాశితం బై నవృష్థికుమారలోకం బీలోక 
మాన్యం బన మిగిలిన బిరుదీతనంబునం ేర్చినయది భఖీమగచాఖీషణుం 

జైన భీమసేనుం జెవ్వరికి నలవిగాక యుండు. జబాండవసేనం గావను 

గారవనై న్యంబు సమయింపను చాన చాలు నట్టిపరికరంబును గల దను 

కొలంది గాదు కార్యవివేకశార్యో|దేకధుర్యుండు ధర్మ బేవతకొడుకు 

ధార్మిక త్వ19సళ్యాది మవోగుణగరిమ్టుండు యుధిష్టిరుం డతని "గెలువ దేవ 

తలకు నళక్యంబు మజియు నొక్కవిశేషంబు సెెప్పిద నాకర్ణింపుము. 

97. మ. యదువంశంబున లోకరతణపరుం డై పుట్టి * వేపళ్లె ను 

98. 

99. 

వ, 

క్, 

న్మద జాల్యంబు నటించి క ంసముఖనానాదై_త్యులం (దుంచి బ 

ల్లిదుం డాయిం[దునిీపారిజాత కిమిలకుళ౯ా లీలాగతిం దెచ్చి శి 

ష్టదయాళుత్వము వూని యున్నవారి నిస్టం జెంది రప్పాండవుల్ . 

కావున వారల గలుచు టరిది యట్లుం గారం. 

హరోయాత్మ యర్జునున కా 
హరి కర్టును( డాత్మ హారియు నర్జునుండును నా 

నికువు రగుట కీడార్థం 
బరయంగ నది యొక్కవెలుంగ యతులం ీజెందున్. 

9. 

లి మెలమిన్ - ఒ. 

6. ఘనుండు - ఈ. వ 7. డప్టమూ రి నమానుండు _ గ. 8. కృష్ణా హూతం 

చలే = అ. ఐ. ఓమ య. శ. కొన్ని (పతులు. లోకసామాన్యం బన _ జ. ట. నీ. 

9. మగల పేర్చిన _ యు. వ. 10. సశ్యాది - ఈ. క. గ. ర.వ. 

1. రేవల్లై _ ఈ. ఉ. యు. అ. ర. ల. వీ. ౨. ఇచ్చట మూలము 
“వైనకేయం నమారువ్యా |శాసయి శ్వామరావతీం 

 మహేంద్రభవనా ద్వీరః పారిజాత ముపానయలత్” 

[దోణ - ll ఎ ౨2 శ్లోకము, చి,తశాలా[పతి. 

1. యాత్మ నర్జునుం డాహరి కర్టును డాత్శ - జ. ట. ప. బి. రనుట - వ: కి.బన 

ఘా - పెక్కు (పతులు. 



101. వ. 

102. చ, 

108. తే. 
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ఆవెలు(గు గనువెలుంగు గ 

la వెలసినపుణ్యమూర్తి ధర్మసుతుం డే 

లా వెఅిచు రణమునకు నా 

చే వచ్చిం "గౌరవులకు కే టేమందున్. 

అని వెచ్చనూర్చి యూర కుండి వెండియు. 

గురుండును భీష్ముండుం గలనం గూలుదు 15 కిరీటి కింక నె 

వ్వ కెదురు కౌరవకయ మవళ్యము నయ్యెడు వార్త లేమిగా 

బురపురం బొక్కుచుకా వినగ బుద్దిం దలంచెద నైన (దోణుసం 

గరపరిపాటి యెల్ల వినగా వలతుకా వివీరించి చెప్పుమా. 

అనిన సంజయు డి ట్లను నాంవికేయు 

తోడ నేను దెల్లంబుగ [దోణుసమర 

'మెజి(గి వచ్చితి "జెప్పెద నెల్ల చెలియ 

వినుము *ేదిర మయి మాటలు వేయు చేల. 

అథి (దోణుండు దుర్కోభనునవ ధర్య్భరాతాం లిట్టో యిచ్భున ల్లు ఎరొం బిచ్చుఖ = 

సం, 7_11_1 

104. వ, అట్టు సేనాధిపత్యంబు పూని కుంభనంభవుంేడు ముదితిిమనసన్కుం డె 

గారవంబునం "గౌర వేందునకు నశేం|దులు విన ని ట్ర్లనియి. 

100. 1. జావల మై = ఈ. 

101. 

102, 

108. 

104. 

1. రిచ్చపడి వెండియు = ఎ; పొగిలి వెండియు యు. 

1. రట్టి కరీటి కింక - ఈ. ఉ ఊ. వీ. కొన్ని [పతులు. 2. కిన వ్వ రెదురు-ల. 
లు లు 

౨. రింపు నంజయా = ఇ. 

1. దీనపుమాటలు - వీ. న; దీఅు వో మాటలు - స. ళ; ధీరత మాటలు - జ. రు, 

ట.ద. ప. వ; తిరముగ - కొన్ని పతులు. 

1. డకుంఠింతమనన్కు డై - వ. 2. చేతన్కుం డై - ఊ. ఏ: మానసుం డై, 

హృదయుం డై = అని పాఠములు. 
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(05. క. నను ఖీష్మునిేపిదప బలం 

బున "కల్లను ముఖ్యు. "జేసీ పూజించితి *పీ 

కినినుతా చరణీఫలంబును 

గను వాడవు వరము గోరు కౌరవనాథా. 

106. వ. అనిన విని యతండు కర్ణ "దుశ్ళాస నాదిమవాజ్జనంబులతో నాలోచనంబు 

సేసి సవినయంబుగా గురున కి ట్రనియె. 

107. క, వర మిచ్చెదేనిం గోరెదం 

బరమహితము ధర్మపు త్తు బాణముతోడళా 

దురమున బట్టి భుబాఫీ 

కర కొని రావలయు మత్స కాశంబునకున్. 

108. వ. అని కోరుటయు భార చ్వాజుండు నీకొడుకువదనం బవలోకించి. 

109. చ. అకట యజాతళ తుం *డనునప్పలు కిప్పుడు *నిక్క మయ్యె వా 

నికిం గురునాథ యిట్టు లతనిం దెగం జూచుట గోర కాజిం బ 

లెట్టికొనుట గోరి *తివ్విధము డెప్పర మెంతయు ని త్తెఅంగుగో 

ర్కికిం గత మేమి పాండవుల గెల్చి ధరకా సగ "మీ. దలంచితే. 

110. వ. నీదునిశ్చయం 'బెట్టిది యతనిం బట్టి “తెచ్చిన నేమి సేయం గలవా(డ వని 

యడిగిన నమ్మనుజవరుం డుప్పొంగి తనమనంబున నున్న కార్యం బాచార్యు 

నకుం 'దక్క-టిిదొరలకుం 'కేటపడ ని ట్లనిరు. 

105. 1. వనుక ఆ. 2, దీవినుతాచరణంబు - స. శ; నీవినుళా _అ. ఈ. ఊ, 

కొన్ని పతులు. శీ. మనమున గల కోరిక వేడ్క నొనన్నెద - ఓ. జొ. 4. ముఫల 

మిడె, ములఫల మిల అని పాఠములు. 5. వేడు - ఎ. యు, 

106. 1. దుశ్శాననులతో నాలోచించి _ ఊ. ఎ. క. 

107. 1. నీదు కౌళల మొవ్పన్ - ఎ. 

109. 1. డన నందర కిప్పుడు త. 2&2, తల్లమయ్యె - ఊ. ఏ. డ. ర; లి. ట్టికొనగా - 

ఐ.ఖ.వ. ఉ. తవ్వరము-ఎ. వ. క్. మియ్యజూచితో - ఖ; మీదలంచితో = 

కొన్ని (పతులు. 

110. 1. దక్కిన = ఖ. ఘ. ట. 2. దొరలకుం - చెక్కు. [పతులు; వారికిం = వా. 



111. సీ, 

112. వ. 

118. చ. 

114. తే. 
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ఆధర్మసూను గయ్యంబునం జంపిన. గోఫించి గాండీవి క్షురు!బలంబు 
సమయి౧చు మన మోపి సర్వపాండవ్లులను ఇంపితి మేని. [బచండచ[క 
ధార గౌ రవకోటిశ్లల్ల లేల ja గోవిం! సుం డీకున్నె గొంతి కయినం 

Un 

. మగుడ ౩ నడవికి 2ననిచినం ౬ దగిలి యతని. 

“తోడం న. బో 3 సంత ప్రశన 

ల బృకివీ ఇల్ల 

అనిన విని కుటిలం బగునతనిీయభి| పాయంబునకు రోసి య్యన్ర్రగురుం డవ్వ 
రంబునకు నేమేనియు నెడవెట్టి యిచ్చుఐగడుగా  నూహించి యొక్క 
'తఆఅంగుం కగాంచి యన్న భభాథున కిట్లనిణు.  - 

నరు డెడ సొచ్చెనేని విను నా కది *1దుష్కర మే నొకండనే 
సురగణ మైన (వేలం గొని కీచూపంగ. కజాలరు వాండు కేనిచోం 

దిర మయి పోర నిల్చిన యుధిష్టిరు (ద్రౌపదిపుట్టినింటి వే 

వురు వెజంగంది చూడ నలవుం జలముం 'జెడం బట్టి ఆచ్చెదన్. 

అనుడు వాలిళశు లై ననీతనయు లెల్ల 

ధర్మజుడు పట్టు!వడునకా. దలంచి రపుడు 

పాండునుతులకు మొగమోడకుండ గురుని 

(వతిన జ యె ల్రైడం జాటించె రాజరాజు. చు 

|... 

112 

112. 

il4. 

1. కులంబు - అ. జొ. డ. ల. ఏ. ననిచిన _- అ. ఊ. డ. ర.న. ళ. కొన్ని (పతులు; 

న్యాగిగచిన _ ఇ. ఉ. ఒ. ఖ. గ. ల. ళ; నడిచిన వా. శి. తోన చమ్ములు - 
చెక్కు (పతులు. 4. దిరు _ ఆ. ద. ప. వ; మాలి యపతివాత _ ఇ. ఏ. ఖ. వ, శ. 

ష్, కొన్ని (పతులు; మాలి నపతిహత - కొన్ని (పతులు. 5. నేలెద _ అ. ఉ. ఐ. 

చ. శ. వష 

1. మనంబునకు - ఖ. గ. వి. విచారించి జ. 

1. దుస్తర మేనొకండ - ఇ. 2 చూపను జాలరు - ఆ. ఓ. శి. జాలదు - ఉ. ఒ. జా 

ఓ. గ. ఘ. ర. 

*. వడియెకా దలచి - ఇ; వడుటకా దలచి _ కొన్ని (పతులు. వ. జాటించె నిళ్ళంక 

రాజరాజు - జొ. ణ; జాటించె శంకించి(చె) రాజరాజు-అ. ఇ. ఈ. ఉ. ఊ. ఎ. ఏ 

ఐ. ఖ: గచ. ర. బ. 
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115. వ, ఇట్లు కిబిరోంబునను సేనాస్థానంబునను కలయ నాఘహోషణంబు సేయిం 

చీనం జేలంగి సకలనై నీకులును సింహానాదంబులు సేయ శంఖ భేరీరవంబు 

లుకల్ల సిల్లం గారవసనై న్యంబు వాం” నది యంతయుం గౌంకేయా|గ 

జుండు దన చారులోచేత విని యనుజులం గూర్చి వినిపించి వివ్వచ్చు నాలోకించి. 

116. ఆ. గురుని పతిన ేనింశు వెరవున లావున. 

"జైన దీని బొంకు సేయవలయు 

నెయింగు గీనతండు నిన్ను 'నెడ వెట్టి పలికిన 
వాడు గాన 'జెప్పవల'సె నీకు, 

117. క. నాయున్నేేచోట నెప్పుడు 
బాయిెక కనుగలిగి నిలిచి భండనము దగం 

"దేయంగవలయు నక్కురు 

నాయకు శకోరికి ఫలంబునకు విముఖముగన్. 

=౨ అరునుండు భర్యరౌనితో [దోణుని[వళిజు వ ఎ అవవంథునభు నెవ్నుణ $= డొ డో హో 
సం. ?_12_.7 

118. వ. అనుటయు నర్జునుం డతని కి ట్టనియె. 

119. క. గురుని "వధించుటయు భూ 
వర నీ వని నొవ్వ నొండువలను సనుటయుం 
బరికింప నొక్క్ల*రూ పవి 
దురితంబులు వీని. "జేయుదునె *యే నెందున్. 

115. 1. గలయ గోసనంబు = ఆ. ఈ. ఎ. డ. ర. వ. కొన్ని (పతులు. 2. సెలంగ జొ, 
8. పొంగారె _ కొన్ని (పతులు. 4. వలన _ కొన్ని (పతులు. 

116. 1. వింటి _ ఇ. చ. 2. మతడు నిన్ను _ పెక్కు (పతులు. 

117. 1. చోనయప్పుడు _ ఆ. ఈ. జౌ. ఖ. ప. 2. కోరిన ఫలంబునకు విఫలతగాన్ - వీ. శ. 
మ; కోరిన వరంబునకు విఫలముగాన్ _ కొన్ని (పతులు; కోరిన ఫలంబునకు 
విఫలతగాన్ - న. 

119, 1. వధియించుట౨యును - కొన్ని (పతులు, 2. రూ పివి = కొన్ని (పతులు. ఏ. వినియు 

జేయుదునె _ ఉ. ఐ. జొ. గ. జ. ట. ఠ.ద. 4. యే నెట్లున్ చెక్కు. (పతులు. 



121. చ, 

122, ' ఆ. 

123, వ. 

124, మ. 
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తో ణీవల్లభ విను మే. 

[వాణముతో నుండ నిన్ను బట్టీకొనంగ నా 

[దోణునక కాదు సగణ 

స్థాణున కైనను వళంబె తల( "కేమిటికిన్. 

అలవి యెజుంగ కిమ్మైయి దురాశ( దలంచిరి గాక ఛార్తరా 

వులు (దిజగ ంబులుం గొని పటుస్పురణం జనుదెంచి రేనియుకా 

బలవదరా తిపుంజమదభంజన నీ వని *భంగపడ్డ శనీ 

యిల శకలంబు ల 3చడదె యింకదె వారిధి నింగి గూలచే. 

వారితల(పు వొసంగ *నేరదు పోరం బ 

రాభవంబు మనకు రా దెజుంగు 

2కలన నద్దురా త్మకులచేత నాతలం 

పిట్టు లున్నయది నేం దముఖ్య, 

అని పలికిన విని యుధిస్టిరుండు సంతుష్టాంతరంగుం డై. శంఖ భేరీిమృదంగాది 

సంగరమంగళతూర్యన్వనంబులు సెలంగ సకలనై న్యసమేతంబుగా వెడలి 

నడచి మొగంబున నెలమి నెలకొనం [గౌంచవ్యూవాం 1బమర్చి నం ద(గ 

భాగం౦బున, 

ధవళాళ్వంబులు! *బూని కేతనకవీం| దన్ఫూ ర్తి మార్తాండమూ 

ర్తి విడంవింపంగ( జ[కగాండివధరుల్ 'దేజోమయాకార వై 

120. 

121. 

122, 

129. 

124, 

కేం మిమ్ము = ఇ. త. ౨. కొన దరమా = ఒఓ. 

1. చిక్కు. పడ్డ = ఓ, ద. వ. పట్టు బడ్డ = ఖ. గ. ఘ. జ. ర్వు.ట. ణ. న. బ. 

2. నియ్యిల - కొన్ని పతులు. శి. పడడె - ఊ. ఎ. క. ద. 

1. నేరమి బోర - ఒ. ది. కలన నద్దురాత్మకుల =_శ. పష; కలుగ దద్దురాత్మకుల _ 

వా. కొన్ని (పతులు; కలుగ దద్దురాత్శకులచేశ నాపద వెరవ వలదు మనకు 

నృపవ రేణ్య = మ (యతి చింత్యము.) 

1. బు సంఘటించునెడ నంద గ-ఇ. జె; బొనర్శి యంద (గ - ఈ. బొొనర్చె నంద [గ = 

ఉ. ఒ ర. ణ. శ, వ, 

1. బూన కతన - కొన్ని (పతులు. 
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125. 

126, 

127. 

128. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము - 
UU 

భవ మారం దనవె వెలుంగ నతిదీ వం బై నే రొచప్పె శా 

[తవిసంఘంబు మనంబునకా భయము కగూరం గాలచ [కాక తిన్ . 

. ఆరథము కెలన నుజ్జ్వల 

ధీరోద్భట శేఖ మెబసి ధృష్షద్యు మో 

దారసగందన ముద్దత 

సారథికము( జారు!రంగచటులాశ్వము నై. 

. మజియు వృకోదరాదిసోద "రులను నభిమన్యు | పభృతికుమారులను బాం'చాల 

పతి పముఖబాంభవులను ధృష్ట్ర కేతుముఖ్య దండనాయకులను దక్కునుం గల 

పరివారంబును దగ నమయై్యయెడల బలుపును బొలుపును గలుగ నిలిపి 

యుధిస్టిరుం డమ్మోవారంబునడుమ నుదాత్తసన్నాహంబునను గంఖీరో 
తాహాంబునను బొలిచి నిలిచె నంతకు మున్న యక్కడ. 

. మనచవారును రణకౌతుక 

జనిీతోద్యమతీవు లగుచు శకటవ్యూహాం 

బొనరించీరి *యొస్పును బెం 

వును దర్చము మల్లి సిల్ల భూవరముఖ్యా. 

. అందు వలపట సింధురాజకళింగసతి!నంగతుం డయిన 2వికర్ణుం డును నతనికి 

బాసట మై చటులహాయబహుళం బగుబలంబులతో నక్కెలన సౌబలుండును 

*డాపట6 గృతవర్మవివింశతిచి తనేనసమేతుం డై దుళ్ళాననుండును నతనికిం 

బి. చైన్యంబు మనంబు - జ. ద.వ.వ. లి. నం [గాలంగ చ కాక్ళతిన్ = బి, వ; 

దూరన్ గాల ౬ చ. వ. 

1. తురగసంళోభియు నై _ వ. ళ; తురగసంళోభిత మె _ జౌ; తురగ చటులత్వము 
నన్ = ల. 

1. రులు నభిమన్యు _ “పెక్కు. (పతులు, 

1. తోద్దతి త్రీ వు లగుచు _ అ. గ. వ; తోద్యమదీ పు అగుచు_వా; తోద్దతి దీప్తు లగు 
చు_-వ. ౨ [కొవ్వునుం బెంపును _ ర. లి. యేపును - జ. ట. బ. 

1. నహితుం డయి, సమేతుం డై -అని పాఠములు. చి, కృపాచార్యుండును గు 

లీ, చావట - చెక్కు. (పతులు. 
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129. "తే. 

180. మ. 

181. వ, 

182, చ. 

188. శే, 

కనిజ జం బిల్ల  నితండు దరు 
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(బావై తత్చార్శ్గ్వంబునం గాంభోజళకయవనమహీళ్వరులును నడుమం 

lf గ_ర్తమ, దళిబిళూర సేన దేశాధీశ పరవృతుండును గుంభ సంభ వపుర స్పఠుం 

డును నై కరు భుండును నాముందట నంగజనపగ చతురంగ సథానసేనా 

సము:గిర్లుం డై కర్టుండును నిలిచిరి వెండియుం గలోవార లెడ నెడం బన్ని 

ర ట్టయె వ 

దర్శదు న్న పహాళే జు రాభాతనూజుం చ 
గు 

దిలక మై నై న్యముఖమునం బొలుచువాని 
నై నికులు నూచి కడనంకసమున నేచి 

యెబు(గు లడరంగల దమలోన నిట్టు లనీరి, 

అని రారేయుడు పాంచ. నందనులబావోళ క్రి మాయించు నీ 

తని దేవావఠి యన మార్కొ.నునె చుండు ఖీష్ముండు ప్రో 

“నయన్నాళ్లును బక పాకనుున వారి ౦ బట్టి "వ పాలాన్చెం గా 

కగు | ఓక జెల్లునే వాంకిన్, 

సి 'యయుబ్బుచుండి రివ్విధంబున సన్నా వాంబు 2సుపిహితం చె బై నయనం 

తరంబ. 

తగ మననై న్యకమ ౯ గురుం డుద(గగతిక నడపింపం జొచ్చుడుకా 

గగనహలంబు నెత్సరుిలు గండలు నెములు నొక్కయుమ్మడి౯ 

కేమొగిళులు లేకయుం గురిసె మొత్తము లై పెను[గడ్డ లాడె జె 
ట్టుగ *వినిచెన్ శివారుతము డుల్లెం గడుకా వడి నుల్క లెల్లెడన్. 

అమ్మహో తాతములకు భయంబు గొన 

కౌరవులు శంఖమ.లు (మోయ భరు లులియ 

180. 

181. 

182. 

4 వారలు గలయ నెడ నెడ - కొన్ని (ప్రతులు. 

పల్లార్చె _ ఊ. 2. లగు డింకన్ = అ. ఆ. ఎ. ఏ. ఒ. జౌ. ఖ. ర. 

1. యగ్గించుచుండిరి = ఈ. 2. సన్నిహితం బైన = అ. ఆ. గ. చ. ట. బి, 

1, మగ్గురుడు =. డా. 2. ను = పెక్కు (పతులు. ఏ, మొగుళులు శ. వమ, 

సూ. కొన్ని (పతులు; మొగులులు - ళ. 4. గడువీచె వాయుతతి _- ఆ; గవినెన్ = 

ఐ. ఓ. జొ. జ, ర; నినివెన్ _ వ; వినరెన్ నమీరములు యు. ద. ఐ. 



266 ఢశ్రీమదాంధ మహాభారతము ఆ 
వూ. 

నగ్గరిక జన నడపించి రంత సమద 

గమనమున వారి! సేనయు. గదియ నడచేె. 

1ల4ఉ, వ. అప్పుడు. 

1వీ5. క. నరు:డును గాభియు.డు నొం 

డొరువులతోం బెనంగు వేడ్క లుల్లంబులలో 

గురువులు వాటజంగ నిలిచిన 

యిరుచెజుంగుల 2సె నై సికులకు చే _ర్రెజ కీమిగులక్, 

186, జే, కట్టు తొండొెంతి౭ గడియంగ నెలమి నడచి 

బలము లొక్కింత సేపు నిశ్ళలత. 1థాలిచై 

2మువష మెసంగువనంబుల మావు లెంత 

కరన. “జెలీ వాల 6సొగసి యున్నట్లు భో లె, 

197. క. తదనంతకంబ (దోణుం 

డుదితార్కుని. | గేణి నేయు నజ గిలరథ మె 

ల్ల*ేదిశలు "వెలిటింపంగ బె 

ట్రివముగ మును గవినె మొన గడిమితో( గదియన్, 

188. క. మనబలము శగడియుబఐబబుప్డి( 

గనుంగొని యర్హ్లును(డు దాలు తం గవియంగం చేరు 

138. 1. మొనయును _ ఆ, ఇ. ఈ. ఉ. ఊ. ఎ. వ. ఐ. ఒ. జె. క. యు. డ.త. ద. వు. 

ర. ల. స. పా, 

155. 1. బొలిచిరి _ అ. ఆ. ఇ. ఈ. ఉ. ఊ. ఏ. ఓ. జొ. క. ఖ. గ. ఘ. చ. త. బ. చు. 

య. ర. శ. వ. ల. చారు జూడ నేడైెర -వా, లీ. నిసడన్ = మఘ. శ, వమ. 

186. 1. బొందె - అ. బ. 2. మవ్యమగునుపవనముల- ఎ. శి. మావులింత - ఒ జొ; 
మావులింత = చెక్కు పతులు, 4. నలవుదళు కొత సొగసి యున్న ట్టు అయం 

5. వేది సొగసీ _ అ. చ. శ. కి. నాగి యున్నట్లు _ ఊ. ఎ. 

197... 1, చెనలు - “పెక్కు. |పతులు. 
189. 1. గవియ - పెక్కు ప్రతులు. ౨. దొలుక గదలగ చేరు కున _ ఇ, ఈ. ఎ. ఒ. వ. వా 
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బ్బునం దాంకె వారివై న్యము 

వినువీథి నమరర్థ్య గణము వేడుః 6 కజూడన్. 

189. న. రథకరితురగోత్ఞ కృ థివీపారా గంబు డెసల నాకసమున దీటుకొనంగ 

కాణాది హక్ సంపాతిజాతము లగుమంట లర్కా6ళుల 2ముర్లల( [దోవ 

వా స్తీకపాలరథావయవములు భగ్నము లగురవము లు[గముగం జెలంగ 

వివిధ సేనాంగాంగవిదళనంబునయ (గమ ర _కపూరములు: ఘోరంబు గాగ 

కె. గలయ చెరి నపాొండవకె వవ 

చండ నై న్వద్యయంబు నుద్దండ సమర 

గతులు విక్కన 'మొనరించె ఖచరసాధ్యు 

సిద్దులకు ననీేబోంట్లకు. జెప్న నేల, 

140. వ, ఇవ్విధంబునం దొడంగి చెల్లు నంకలనమళంబుకం దనకనకరథధం జరుూతురం 

గంబుఖు చటులచి.ఉ సం :వారంబు ౪౦ గెట్ దప్పిన లతెబంగున పనేవక్కు 

సూచినం చానయి పెక్కురథంబు లనుబుద్ది పాండవ పొంచాలయోాభఛులకు( 

బట్టునట్లుగా పవీహారించి ఒవిధ పిశిఖేనచయంబులు నిగిడించుచు. గుంభనంభ్థ 

వుండు, 

141. క. కూల్చుచు గజముల నెత్తుటం 

'దేల్చుచు. దురగముల వీ(కం 1ేదేరులు మరల౯ా 

'వెల్చుచు( గాల్బలముల. బ్ొరి 

మాల్చుచు *రౌ దిముగ మారిమనంినభంగిన్. 

ఏ, బొగడన్ = ఇ. ఒ. 

199. 1. జాలము లగు . కొన్ని (పతులు. 2. మగుడ దోవ -9.ఐ. లీ నస్టి కపాల - 

కొన్ని పతులు. 4. బోటికి _ ఆ. ఇ. ఈ. ఉ. ఊ. ఎ. ఏ. ఐ. ఒ జౌ. క, ఘ. చ.- 
రు. ర. డ. త. ప. 

140. 1. [పచారంబుల = ఓ. ఓ. తి. నెక్కడ - పెక్కు (పతులు. ఏ. నికాయంబులు = 

కొన్ని (పతులు. 

141. 1. చెరలుచు _ ఇ. ఊ. ఎ. ఏ. ఒ. వ. శ, ష. న. శ; చేర్చుచు శ. ర. 2. కుంభ 

జుడు మారి మసగిన _ ద. ప. శి. మున _ కొన్ని (పతులు. 
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సీ 

142. వ. సంగర |కీడ సలుపు నయ్యవనరంబున. 

148. క. సాయవడు రథచయంబులు 

సాయకవాతిం జె వరు (బళయ జలధర పటుగ 

రాయతతర్థన లీ96 బి 

లాయిత మగు పొండు*1నుకబలంబు నరేంచా, 

144. క, పొదువుచు విచ్చుచు బలువిడి 

'నెదురుచుం బాలుచును మణి మహీభాగము (గ 

క్కదలం గార్వుక విద్యా 

విదు' డగుగురుళోడ. బో ౭ వివిధబలంబుల్. 

ణా తోను he) ed శి ఊఉ అధి ° ఎని (దోణు/డు పొండదబమై న్యంభుపై రేంగ్ దివ్యా (స్రంబులళో శ్రీ నూభ్రట $= 

సం. 7_18_1 

145. వ. అట్టి యెడ నాచార్యుండసమాన శార్యంబును “మాననీయదోస్సారంబును 

దివ్యా(న్రు (పభావంబును జూపినం "గౌంతేయనై న్యంబునందు. 

146. సీ, తజుచుగా. దెగిపడ్డధవళచానురములు డిండీరములయొప్పుం బుండరీక 

మలు మరాళంబులపొలుపును గరచాలములు మీనభ౦గియు. దలలు శిలల 

చాడ్చును చేశముల్ శై వాలరేఖయు మాంసంబు పంకనమానతయును 

'దొల్ప భటాళ్వ మాతంగాంగభగ్నరథముల తిట్టలు పఫలినములు గాంగ 

“తే, *రీరవర కోటి | చెళ్ళిన పీరత్రతికి 

సం|భమము పుట్ల సంళృతో శ్సావాలీల 
నుబ్బి భూతబే తాళంబు లోలలాడ 

నిట్టలం బగు నెత్తురుశురు వటినే. 

148. 1. నుతుల బలము - కొన్ని (ప్రతులు. 

145. 1. మవానీయ = అ. శ. 

146. 1. పులినములు _ పెక్కు (పతులు; నైకతములు - చా. ౨. |చెళ్ళె నపుడు ధర 
. మీద దేవతతికి సంభ్రమము - అ. ణ. చ; వీరకోటీరరత్నముల్ వెలయ నినుము 
చందము వహింవ సంభృ = ఓ; వీరభటకోటి త(శ్రావావితతి గాగ ఎగ. ట, 



శ 

147. వ, 

148. క, 

149. వ, 

150. శా. 

158. క. 
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అప్పుడు. 

గగనమధ్యంబునకు వచ్చి ఖరకరుండు 

'దేటి 'చూడంగ *రాక యుద్రీ వుం డగుచు 

"నిటు వెబుంగొందు (దోణుండు నట వెలుంగు 
ap య 

చున్న. కనుగొని ధర గ్రహాం డురవడించి. 

ధనంజయ ధృష్టద్యుమ్నుల నాలోకించి యమ్మవోవీరు వారించుటకు నియో 

గించిన, 

చంచత్తుంగతురంగ న శ్వరగతి *స్సారీభవతే_తనో 
దంచదీ పులు కీ,పజ్యరిల్ల నతిసాం,దం చె *శర శేణికా 

రుని ౧m (క్ష మలా లు 

సంచారంబు నితాంత ఘోరముగ నాచార్యుక౯ా వడిం దాంకెన 

ప్పాంచాలకితీ పాలనందనుండు శుంభ ద్వీర్యసంరంభుః డై. 

తదనంతరంబ. 

నరు. డగ్గలికం దయుముచు( 

బురికొలిపిన గండు మిగిలి భూరిబలంబుల్ 

గురుని. బొదివె *నప్పార్ష తు 

నరదమునకు మించి రభస మత్యు గముగన్ . 

పొదువటయుం గను:గవం "౧౫౦ 

పొదవంగ మెయి వొంగి [(దోణు6 *డున్మదలీలం 

148. 

150. 

152, 

159. 

1.చూడను - ఇ ఈ. కొన్ని |పతులు. శి. రాకయు దీపు డగుచు ర; రాకయు 

దీర్జు డగుచు - ఊ. ఎ. ఏ.య్సు రాక పదీప్పు డగుచు ఠ. లిగని ధర్మజుడు వడి 

నురవణిం(డిం)చి = వ. 

1. నంగర వ. 2౭. స్ఫాయల్లిసక్కేత వ. లి. నుల్లిసిల్లి = ఉ. ఈ. క. నర, 

రథ-అని పాఠములు. ల్. నాథ - కొన్ని | పతులు. 

1. నప్పార్గదు నరదము - ఐ. ఒ. ఓ. గ. శ. షమ. 

1. మెవొంగ- ఇ. ఉ. ఊ. ఎ. ఓ. ఖ. గ. ఘ.ట. ఠఈ, ణం, దవ. ఐ 2౨. డున్మద 
లీలన్ _ ర; డున్మ త్తగతిన్ చెక్కు (పతులు; డున్మత్తుగతిన్ _ వా. వీ, 
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154. క. 

156. క. 

157. క. 

(క్రీమదాంధ మహాభారతము 
తో 

దదనీకములం శీగలంచుచు 

ముడకం డయ్యును గుమారీమూ 8౦ బొలిచెన్. 

విను మష్పుడు]నిజళ కుల 

కనురూపము గాగ నిలిచి య దైెసివీరుల్ 

కిచ్చైానంగ్రి రథ్యంబులు నా 

తనినూతుని మేను ళోణితంీబునం దోంగన్. 

కరుడు. డలిగి వెలుచ నడంనః 

గంఘోటకథటని కాయకాయముల నమి 

ద్దరణి వొలిచె నరుణపయో 

ధర వీసంవృత మెనగగనతలము శచెలువునన్, 

అపుడు ధ్యషద్యుమ్ను (డు 

నిప్పు వరులు చూపు లడర నికితా స్త్రములం 

గ్గు గురుని. ద తైైన్యం 

బొప్పరి తన బెట్టివంపోటురవడి. కదెరలన్, 

|(దోణుని శరములు నిలుపుచు 

బాణవిత తి సేనమీంద6 బరగించుచు గి 

154. 

155. 

156. 

ల, గలంచెన్ = ..మూ_ర్జియ(య్సుపోలళెన్ = కొన్ని (పతులు; నలంచుచు = వ, 

4, మూర్తి వెలింగెన్ = అ. 

1. నిజళ కుల - కి; గురుశ కుల = ఓ. ఓ. రు. ర్క; కలశ కుల భఖ. గ.రు,ట.ణ. 

బ. వ. హూ; కులళక్తుల = వా. 2. బిరుదుల్ -క.ర. కి. నినిచిరి నారాచము 

లాశని . ఈ. ఓ, బులు దొరగన్ _ కొన్ని (పతులు. 

1. గురు డగ్గ లొక న్నడరిన_గ, చ; గురు డగ్గలిక న్నెదిరిన  ట. 2, నంభ్యృత యైన = 

ఆ. ఈ. ఉ గరు ణ.త ప బి. ర. ళ. మ. కి. విధమునన్ _ "పెక్కు (పతులు; 
నుబోలన్ _ ఊ. ఏ. ఓ. త. 

j. చూడు లడర - ఈ. ఊ. ఎ. వ, 2. టురువడి _ పెక్కు ప్రతులు. 8. దర. 
లన్ ఆ, 
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ర్యాణనుతు ₹సంగ నతం డ 

తీణోద్దతి కట్లు సమర కేళి సలుపంగన్. 

158. క. పచినరథికవకులు ధను 

రాచార్యునియిరు గెలంకులందు( దణీమినం 

జూచి వడి సవ్యసాచి శ 

రాచీతదేవులుగం జేసె నందణ( !గడిమిన్. 

159. వ, (దోణు డు పదిబాశణములు |దుపదశేసూను మేనం గిఖించినం దూలక యతం 

డతనీఐ నిశిత విశిఖవ రంబ గురిసె నయ్యిగ.వురళర నికరంబు లంబరంబు 

వచ్చె నట్టియెడం బాండవా,;॥ జపురోగము లగుదొరలు గడంగి కుంభనంభవు 

చెసకుం దణిమిన మనవలనిభునయోధవరులు చాకం దలపడి రందు శకుని 

సహాదేవుం దాడి. 

160. మ. తురగ్యవాతము నొంచి కేతువు వెఫం 1దుంపంగ నాతండు [గో 

ధశ1రయం బు,గము గాక యుండియును గాంధా కేశు ఏతధ్వజు౯ా 

విరథు౯ విన్ఫురిత్మాన్త్రమట్టితుని( గాపింపకా గదాధఫీలమూ 
ల ల్ల | | 

ర్త రథం బుద్ధతి డిగ్గ పాజి యత. డుర్విం గూల్చ ద త్భారథిన్. 

181. క. సవాదేవుండును గద గొని 
మహి శెరంగినయప్పు డొవ్పె మను జేశ్వర య 
మృ హిత నుభటయుగము భిఖ్సర 

సహితమవో శై లియుగ్మనవృ శాక్ళతి యె, 

162, క. వింశతిశరముల నేసె వి 

వింశతి ననిజుం డశండు లీక నగుచు ద 

157. 1. నిట్లు - పెక్కు (ప్రతులు. 

155. 1. జెలుచన్ = ఈ. 

159. 1. నుతు-ఘ.డ. ణ,ద.న.ప.వీ. ౨. నంబర్వె-ట. గ, 

160. 1. రయంబు = సెక్కు (పతులు; రనంబు = జ. వా. నీ.ష. వి, డిగి చేరి(వ చ్చి, 
గ 

సాగి) = అని పూఠములు.. 

161. 11కినురికి - ఖ. గ. రు. 2. యుగళ సద్భళ - పెక్కు ప్రతులు. 
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168. సీ, 

166. క. 

డణయయను. డన 'జెలుచన్. 

మనబల మాగిన! గినిసి కీవు.(డు గది నతనియశ్వంబుల నవని గూళల్చి 

భూరిశవుండు పొలుభారి ధృష్టద్యుమ్ను.6 గస్పె న్యన్ర్రుముల శిఖండి యేచి 

యాతని నిలునిలు మనీ 'జాంకి శరవృష్టిం బొదివె పిశాచముల్ వూనుశేరు 

లెక్కి కప్పా రెడు నెల వుచర్శపుం గత్తళములతో ఖరనిన్వనములు 'సెలంగ 

నపురవ ల్లభు లగుీన లంబుసఘటోళ సా 

“చులు సముద్దతి( దొడరి మాయలు వెనర్చి 

చేర్చి యొ డొరు నొంచుచు బెనంగి పెనంగి 

తలముగా తైల త్ర బ్లా నడకకు? భాగ 

లు 
4G! జ ఈం 

అయ్షువసంఏంబున, 

లి ల Ras అటు ము లు 
._ త త్త పవుండు లక్మణుకి డక సవ. లంబు సేసె ను గంబుగ( దకిఆాను( 

డనుపండుం దలపడి యద్భుఃగళిం బో రె శల్నుండు నవ్వుచు శరచయమున 

నకులు నొంళినం గే౭నము నాళపతంబు వెసం |దుంచి యాతని 

విరథుం 'జేసి 
శంఖంబు పూరించె శారద్వశునిమీంద ధృష్ట'కేతుండు స_ప్పతీ[పదీ ప 

ళా . అగ న 3 విళిఖములు నింప నత. డ(న్ర్ర వృష్టి వెల్లు 

గురిని సాత్యకిక్ళత వగ్మ యురము నార 

సముల నొప్పించి డెబ్బదిసాయకంబు 

'లేయ 'డెబ్బదో యేడమ్ము లేని నత(డు. 

సేనాపతి యగుదువద 

మ్యూనాథగ నూభవు(డు సుళర్మునిమన్మ 
_ 

168. 

165. 

1. నెలుగు చర్మపు - వీ శ, మ, “పెక్కు పతులు. 2. నలంబన - సెక్కు పతులు. 
లి, నెల్ల జూడ అర. 

1. డాచార్యు సుతుతోడ గ. చ. జట. 2. యత డుబ్బి _ ఆ. ఇ. ఉ. ఊ. ఎ. 
వ. ఏ. క. రు. ఠఈ.డ.న.ప.ర. వ. 8. వెలుచ గురిసె.యు. న. 4. 'యేనమ్ము - 

కొన్ని (పతులు. 
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స్థానంబు నొంచె నాతం డ 

దీనుం డై యతని జ్మతుదేశం 'బేసెన్. 

167. చ. బలమును దాను మత్స్యనరపాలుండు గర్జునిం దాడి రెండు సే 

నలు పనుతింప నుద్భటరణం బొనరించిన. గంటి! కేవం గం 

పొలయంగ నీశనూభవుల కుబ్బుగం ద|దథదంతిఘోటకం 

బుల నుజుమాడె నారథికపుంగవు6ం డంబరణారు లార్వంగన్ . 

169. క. వేడుకమై దలపడి పో 

రాడిరి (దుపదభ గదత్తు ల స్త్రబలము EN 

రారడంబర మును “నెటుయులు 6 

జూడను విన జితములుగ కుంభద్భంగిన్ . 

169. సీ. పౌరవుం డభిమన్యు పేలుడికి దా(కి బాణాసాకమున ముంవ నతండు గినిసి 

యతని ధను 8 కేకనాతప| తంబులు |దుంచి కయేనింట6 దత్తురగములను 

సారథి నొప్పించి శకము లేడిట నుక్కంజేసి దర్పంబున శిరము |దుంచు 

టకు *భల మరిం బోయుటయు. గృతవర్శ్మ రెండమ్ముల విల్లు. 
ap) య 

నయ్యమ్ము దునిమె( 

శే. బలుకయును వాలు గొని నరుపట్టి గవిని 

పౌరవునిరథగ్గముల నేలపాలు సేసి 

రయ తిక నూతునిం బడం దన్ని యురగవిభునిం 

| స ; స్ బట్ట గరుడుని కియం దల వట్ట కొనియి, 

167. 1. నద్భుత = అ. ఆ. ఇ. ఐ. ఓ. ఖ. గ. చ. జ. ణ. త. వ.వీ. శ.వ. 2. చూచి 

- కంటికెం - ఓ. లి. నూత ఘోటక _ అ. ఆ. జొ. చ. డ. వీ. శ. వ. స ళో పంక్షి 

ఘోటక - వ, 

168. 1. విన విచిత్రమైన శుంభద్భంగిన్ - వా. 

169. 1. వెకి లంఘించి బాణా -న. లి. గప్ప-౪.న. లీ. యేడింట-అ. ఇ. రు. 
ద. వ. 4. భల్లి - చెక్కు ప్రతులు; శర ౬ వా. వీ. శ, ష. క్. యురక నూతుని = 
ఇ. ఈ. ఖ. ద. న. వ. 6. సారథి = చ, వ. శ.ష. 7. గరుడని = కొన్ని |[వతులు, 
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170. వ. ఆలోనసై ంధవుండు' సంభమంబున శాతకృపాణీచర్మంబులు గొని రథంబు 

డిగ్గ ను జికి రయంబున *నెయిది యదల్చినం గని జనకటజ్వేషి యగునతని 

కీవలరిరోషం బగ్గలింప నా పురందర పౌ తుండు పొరవుని విడిచి యరెసకు 

లంఘించి కవిసె నప్పుడు. 

171. తే. వికటకేవిస్సురదని చర్మ్శవివిధ చిత 

గతులు చూపజయెడంద కద్భుత *మొనర్ప 

నార్జునియు సింధురాజుం బజాభీగామ 

సీంవా శారూలగతి వీలసిలి రధిప. 
లు వ్. 

172. వ. అట్టియెడ. 

178. క. అఆజిముటిీ | వేసిన బలకం 

గఅ ధినవై ంధవునియలు(గు గని నకసుతు( డే 

డైఅ ము ఆిసిన నది రూపటిీ 

12 ఆటుగుటయును వెస నతండు వెనుకకు విణి7ెన్. 

174. క. విలిగికచో నిలువక వె 
నుణీకెం దనరథము మీది కోడితి పోపో 

పిటికి యని పలికి నుఖుముగ 

నలి కెం దల్సేన శార్భనందను(డు వడిన్, 

175. క. తెసలిన నై ంధవుం గని నృప 

వరులుపలువు రొక్కచెట్ట్ల వాసవినుతు చె 

110. 1. డు సనం|భమంబున యా కొన్ని పతులు; డుసన్నద్ధ నిశాత - వా. లి, వర్మంబులు - 

అ. ఊ. ఏ. వ. వా. లీ, నెగిరి వా; గదిసి = ఊ. ఏ.; నెదిరి. ఆ. జ, ట. ణ; నంటి = 

ద. వ. 4. వలన = పెక్కు (పతులు, 

171. 1. నిష్టురతర చర్మ = ఎ. ఐ. 2. యొనర్చ - "పెక్కు (పతులు; ముసేయ - వా. 

178... 1. విరిగి నతడు నిలువలేక వెనుకకు నరిగెన్ (బరచెన్, ఇరిగెన్) - అని పాఠములు, 
174. 1. వెన నురశెన్ = కొన్ని (ప్రతులు, _ ల 

1/5, __ 1, అందరు నొక్క (మొగినిి పెట్ట = అని పాఠములు. 
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నురవడి( దణిమిరి మరే 
శ్వరుండు గదిసి ఏదీ ప్తళ క్రి వై చెం బెలుచన్. 

ఉరగాంగన నలి బళ్టుడు 
య 2 గరుడుని! కీయ శక్తి వట్టి (కమ్మణ వై చె౯ 

నరసుతు(డు శల్యనూతుని 

బొరివోవ(గ నార్వె బాండుపుతబలంబుల్ , 

177. వ. అయ్య వసరంబున విరాటుండును [దుపదుండును ధష్ట్ర కేతుండును యుధిస్టి 

రుండ ను సాత్యకింయును గేకయపతులును భీమసేనుండును ధృష్టద్యుమ్నుం 

డును కిఖండియుం గవలును [దెపదేయులును సౌభళదుం బొెగడునెలుం 

గులు సింవానాదంబులు నింగివుట్ల నతనికి నుల్లాసంబును నీకొడుకులకు 

రోనంబును జనియింప నతనిం బక్వేస్టించిన తద్విజయంబు నై రింపక కూడు 

కొని నీకొడుకు లతనినె( బటుశరంబులఖు గురియ నక్కుమారనంతతికి 

నం సంబుగా శలయ్యుండ. గద గొని యభిమన్యున క భిముఖుం డై కవి ప్ప ననిన 

విని ధృతరా మ్ట్రుండు సంజయున కి ట్లవియె. 

1/8. తె. ఎక్క చక్కటి వెన (గిన నింతవట్టు 

సనక వలు 12ట్లు లేచునే పృథివి నింక 

జనము లీకరు పాండ వసంగరంబు 

నెప్పికొం|డు ఓమనంబు లశ్చెరువు నొంద. 

179. క. అని సొంపు వినియు నాకుం 

దనివి ననదు శల్య పార్థత నయులసమరం 

బునతెజంగు సెప్పు మేర్పడ 

ననవుడు సూతసుతు. డిట్లు లనుం జతితోడన్. = 

తీవ శక్తి - వ; స్నప్తళక్షి వ, 

176. . వడి -వ. ౨. చమరి - ళ. 

177. . నడచె నని = జొ. వీ. శ. మ. 

178. . వీనులకు నింపు “ెనిచె నింక; వీనులిట్లించు ననఘ యింక = అని పాఠములు, 
. మనంబులు చెవులు నిండ = వ, 

179. . అని చెప్ప వినియు ణ. త. పు వ; అనిళంబు వినియు = టి, 
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ని భీమ నేనళల్యూల గదాయద్ధయ 2. 

సం, 1_14_4 

160. ఉ. అమ్మెయి నూతుం డీల్లుటయు నగ్గలికకా గద వుచ్చికొంచు రౌ 

(దమ్మున వచ్చుశల్యు. గని తానును జండ!గ దావిలాననో 

(గమ్ముగ లీల మార్కొనియె ర మ్మిట రమ్మముచుకా సమస్తన్వై 

న్యమలు( బిచ్చలింపంగ నురాధిపపౌ త్రుండు దీప్పగాతుం డై. 

181. ఈ. అంతకు ఖీమసేశుండు రయం బెసంగం గద నెరయిపట్టి య 

త్యంతబలంబు మె బిజింది కాతని( (దోచి కనద్గ దాపరి 

కీ భాంతి వెలుంగ నిల్చివం దిరం బయి ళల్యుం డు దా_త్త రేఖ గా 

లాంతకది _వమూ ర్తి యగుసాతని. చాక శేపలంబు లార్వంగన్ . 

162, వ. అట్ట యెడ. 

188. క. ఇతనికి నితండ యిశనికి 

నితగీడ యొదురు. గాక యొకుల కీయిరువుర యు! 

ద్రతి కెదుర వశమే యను వా 

_క్తతియును దూర్యస్వనములు గడు కి బెల్లెసంగెన్ 

104. వ. ఇట్లు దలపడి శల్యసమేరనందనులు మండల పచారంబులను విచితగచా 

వే పసారణంబులను మెఅయుచు. 

180. l. గచానుశాసనో గమ్ముగ = వొ, 

181. 1. దగ చేయిపట్టి - అ. ఆ. చ. ల; సుతు 'నెయివట్టి -ఈ. వ్యా దగ (వెన) చేగు చెంచి. 

ఉ. ర. వ. వ. బలంబు = కొన్ని [పళులు; రయంబు = వా, కొన్ని (పతులు, 

లి, [శాంతి ౬ ఎ. జౌ. చ.త. ద. ల. వ; [కాంతి = వా, 4. నురల్ నుతింవగన్ _ వ. 

188. 1. డేసరి కాని యన్యు లీయిరువుర = ఖ. వ. 2 నుద్ధతి _నెదుర = శ. మ. 'వెక్కు 
(పతులు. శి. జెల్లెగనెన్ - ఊ. ఏ. ఐ. వ. వా, 

1 84, 1. [పవారణంబులను దబు గ, వ. చీ. శ, వమ, న, 
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185. మ. గద లన్యోన్యన మాగలతిళ౯ా 1మిడు(గులుల్ కీ గక్కోంగ శసారించుచుం 

186. క. 

గదియం *బాయంగ (వేటు దప్ప నుసులంగా నేర్చు లంగంబులం 

దొదవక౯ా ఘోరీవరస్సర|పవాతు లత్యు[గంబుగా "నెత్తురుల్ 

“సెదరింపం బదళబ్దహుంక్ళతులు దిక్సీమంబుల౯ా శీదాంటంగన్. 

బిశేరెడునప్పుడు లావును 

వీరో|[దేకంబు( జలము వెరవును సరి యె 

మారుతియు మ|దపతియు ను 

దారగతుల మెజసి రమరతతి వినుతింపన్. 

187. వ. ఇటు “పెదయుం (బొద్దు చెనంగి. 
గా “ది ది 

168. క. 

189. 

190. 

వ, 

క 

అణిములి నొండొరు | వేసిన 

'నెజంకులు 'దాకుటయు నొచ్చి నేల కొజగె వి 

కీల యామభటిద్వితయము 

వెజచబచి బలద్వయంబు వెగిడందంగన్. 

అయ్యవసర ంబున, 

కృత వరుడు మ|దమహీ 

పతి (గక్కున (గుచ్చియె త్తి పాయంగొని యు 

ద్ధతీ వాయః జనియె మారుత 

సుతు కీడాలో. దెలిసి లేచి శోథిల్లెం గడున్, 

185. 

188. 

190. 

1. మిణుగురుల్ _ కొన్ని (పతులు. ల. [గమ్మంగ _ ఊ. ఏ. క. 8. వారించుచున్ , 

చా మెచ్చుచున్ - అని పాఠములు. 4. జబాయుచు = ఆ, ఏ. క. ద. న. ళ; బారుచు= 

ఇ. ఎ. రు. డ. ర; బోయిన -స.ళ. ల. నుబ్బుగా[త్రంబులన్ _ వా. 6. పరం 

పరాప్రవాతు -త. 1. రక్తముల్ _వీ. శ. ష. కొన్ని [పతులు 8. వర్వగన్, 
గప్పగన్ - అని పాఠములు 

1. నాటుటయు - వ. 2. ద్వయమును న. శి. డొందంగన్ _ కొన్ని |వతులు* 

1. వర్మయు - కొన్ని |పతులు.. 2. మాయ జనియె = కొన్ని (పతులు; తోడ 

జనియె = ఆ. జ. ట త. వ; తొలగ జనియె = ఓ. ఖ. లి. డంత చేరి = ఊ. ఎం 

ఖ్ 
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191 క. గద సొరించుచు 'జయమున( 

బొదజ నతని జూచి నీదుపుత్తులు గోపం 

బొదవ ీ*నడరి రుద్భటీగతి 

మదవత్కరిచటులర థస మాజంబులతోన్. 

192. వ. ఇ ట్లడరి వివిధా్యన్త్రుళ్యన్త్రుంబు 2లేయుచుం బొదిపేన. 

198. మ. కవలుం చానును నేచి ేయుద్దుం గతిం గాంజేయమ. ఖుండు ప్రీ 

రవరానీకము వీంక6 గూడికొని సంరంభంబు శోభిల్లు గె 

రవసంఘంబు6 గలంళిన౯ కివణిగె దర్పం బేడ సీసీన య 

బ్రబిశానంబు మహానమీరణనిర స్పం బై_న చందంబునన్ 

194, వ. అంత నపరావ్ల్హాం బయ్యె నవ్వుడు శం౭. భేరీమృదంగాదితూర్యన్వవంబులు 

“సలంగ సింవానాదంబులం 'బేన్నన పాండవసేనంజూచి వృష సెనుండు రోషూ 

వేళభీపణుం డై మార్కొని మార్గణనికరంబులు నిగిడించిన, 

105. మ, కరిగా|త ంబుల ఘోటీ కాంగక ములం గెప్పెలా సవి ద్మూమి య 

చ్చెరు వై యుండంగ రథ్య నూ*రథిక। శేణీవపుఃఖండ ముల్ 

దొర6(6గ౫ం దుత్తుము రయ్యె గాల్బలము లస్తాకపవావాంబు ల్ 

పర7ెళా ర_క్షనదుల్ *పిశాచకుల మంభీ 8 కేళ€లోలంబుగన్ , 

196. లే. కోర్ల నందనుC డి ట్లత్యుదీర్ణ భంగం 

బాండురా జుతనూజులజలము నె ల్లి 

191. 1. రయమున - కొన్ని పతులు. వ. నడచి - ఊ.ఎ.ప.ఘ. లి. వారి మద = 
| "పెక్కు (పతులు; వాయ _వ. 

192, 1, ఇట్లు దరిమి య. .లు గురియుచు = చెక్కు. (పతులు. 

198. 1. యుద్ధత తీన్ _ కొన్ని (పతులు. 2. నొక్క ె ట్టరణ(కడుసంరంభ = అ. చ. ట. 
ఇ తొడ గూదికెని _ ఓ. ఖ. గ, వ. లి. విరిసి _-ద.న.వ.శ.వమ 4. యభ 

వితానంబు - శ. వ. పెక్కు పతులు (యతి తప్పినది). 

195. 1. కాంగములనున్ - శ. ష. కొన్ని పతులు. 2. పిశాచిచయ- య, విశాచచయ .. 
కొన్ని (పతులు. క్ | . 
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గనుపుగొట్టంగం *జొచ్చినం గినిసి నకులు 

నాత్మజుండు కతావీకుం డతనిం చాంకి. 

197. క. వాలము లు ఏది మేనం 

గీలించిన నాత6 డతనికేతనము ధరం 

గూలిచి చాపము 6 (దుంచిన 

నాలోనన [చదౌపదేయు లందు బెలుచన్, 

198. వ. తోడంబుట్టువునకుం దలకడచి విఏధశిఖంబుల వృష.సేనుం గప్పిన నశ్వజ్రామ 

(వముఖం బై. కదిసి కౌరవానీకంబు శతానీకునిం దత్చోదరుల ననేక|కూ 

'రా(న్రునిచియావృతులం చేసినం గని కాౌంకేయా [గజుండు గడంగి 

కేకయమాళ్స్యపాంచాల; పభృతిబలంబులతో నురవడించిన సుఠాసురసం 

(గామ సర్మశనమరం బయ్యె నందు భీమకర్ణ కృవ (దోణ చెణిధ్భృవ్టద్భుమ్ను 

విరాటులు |పతాపదీపితు లై మార్తాండుండు స_ప్పమూరులు చాల్చి ధరణి 

వివారించినట్లు *వెలింగిరి కొండొక సేపునకు( జాండవసేనాసాగరసంరం 

భంబు *నహింప:జాలక మన మొన దెరలి మరలినం జూచి యాచార్యుండు 

గోపాటోపంబును బటువికమంబును నావేళింప నీనె నికుల నిలునిలు మని 

యదల్సి తూణీకంబు బిగియించి గుణంబు సారించి సారథితో ని ట్రనియె. 

199. సీ. చలమేది కౌరవనై వ్యముల్ వా అడు ధర్మనందనునియుద్దండవృ త్తిం 

గంచు.యీోీతనిం చాశి గర్వంబు మాన్సక నిలిచిన నిమ్మూ(క నిలుచునెట్టు 

ధర్మజభీమసాత్యకి మాత్స్య పాంచాల తత్తనూజులు నాకు. దరమె [కడి 

చాపంబు వెవు సాచూపిన యదిగాదె విను మట్టు గాకయు( దనువు దాంచు 

శె. సమయమే యిన్ సంభృతో తాహాలీ ౪ 

జయము గ్ _ర్రియు( గోరి యస లిత భంగి. 

196. 1. దొడగిన = ఇ: ట. ద. 

197. 1. వడి = కొన్ని |పతులు, 

198. 1. కవిసి - వెక్కు ప్రతులు, ల. యని వీడితులం జేసిన - కొన్ని పతులు. శీ. వెలు. 
గొందిరి మ. 4. స్రైరింప జాలక = వెక్కు (పతులు. 
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దేరు కేనడుపుము చేతులతీ(ట వోవ 
నడం రథికజనంబు $ వేటాడవలయు, 

.. AX = త _ (దబోడాచాద్యులు ధర్య్భురాజుతో యుధ్ధంజు సయువీ $= 

సం, 7.186.198 

200. చ. అన విని మేను వెంచి రయ మారంగ సూతుడు దేరు వోవ ని 

చ్చినం గని వారినై న్యములు చెచ్చెర ధర్మజు మించి |తోవ( జే 

ర్చినభుజసంపదం ]గడంగి సింధురలీలం చెరల్చి శాంకెన 

మ్మనుజవిభుకా గురుండు పటుమార్గణినంపిహి తాంబరంబుగన్ ం 

శీ01. క. తాంకినం బొగడం దగియెడు 

పీ(కం బతి (దోణు వాణవృతు. చేయ నతం 

జా6క గొనక యతనిధనువు 

1వేంకనిభల్లమునం |దుంచి వెస డగ్గజి యెన్ . 
" 

202, వ. *ేఇ ట్లు ద్ధతుం డై యగ్గురుండు పొంగినజలనిధియుం బో అం గవిసిన ధర్మనం 

దను చకరతుకుం డగుసుకుమారుండు చెలియలికట్ట 2 కబింగున నిలువ 

రించి నిశితశరం బతనీ యురంబున చనాంటించిన నప్పాంచాలవరుం (దిశం 

సించు నెలుంగులు సెలంగ బాండవబలంబులు పేర్చి యార్చిన. 

208. క. పెనుగాలి. 'బెజుగు కార్చి 

చ్చునుబో లెం *బొదలి గురుండు నుకుమారుని(గాం 

చనపుంఖశ రజ్వాలా 

వినికీపాతితు( చేసి తటిమి విభుీనిం గదిసెన్. 

199. 1. గడువుము ఎ జె. య. 2. వెండాడ వలయు ౬ జ. 

200. 1. సమదనింధుర .ఖ.య. ల; [ప్రమద సింధుర = వీ శ. వ. "పెక్కు (పతులు. 

2. నంభరితాంబరంబుగన్ = అ. ఆ. గ. జ. వ. 

202, 1. ఇ ట్లుదురుం లై - ఈ. త. వా; ఇ ట్లుద్రండుం డై = ఊ. ఏ. 2. చందంబున = 

చెక్కు_ (పతులు; బోలి నిలువరించిన ౬ ర. 

208. 1. చెరిగి = ఉ. ఖ; బొదివి _9.ఐ. ఒ. శ. 2X. వహాతుని . ఎ. హా. లి. నొప్పిం 

వన్ = ఆ. ఈ; డగ్గరియెన్ ఆపు. 
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204. 

205. 

206. 

207. 
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అప్పుడు పొండవయోధు లొండొరుల 1మీజీ యుధిష్టిరుముందలికి వచ్చి 
యాచార్యుం బొదివిన నతండు నలి60గి. 

నకులాని నై దుసాయకములే సుక్కించి సవాదేవు నేడింట సాధు "జేసి 
నవవిశిఖముల మాశచ్చ్యవ రేణు నడ(గించి యేనింట సాత్యకి యేపు మాపి 

(కౌవచేయుల *శర| తయముల( గలంచి వింశతి నుత్తమౌజుని చలము*మాన్ని 
పం డెండుపం[డెండు పటు మార్షణంబుల. బాండవా[గజుని శిఖండి నొంచి 

మజియు మార్కొన్న 6థికుల మదము '"సెజుచి 
"మెజు(గు(దూపు లా ధర్మజు "మంద నిగుడ 

నడర కీనణిమి యుగం! రుం డడ్డవడిన 

న్వ్ యవ్విభు. చెగటాక్చి నారసమున. 

అట్టియెడం గేకయపతులును బాంచాలనాథుండును దదీయజ్ఞాతు లగుసింవా 

సేన వ్యా ఘద త్తులు లోనె నయోధు లనెకు లాచార్యుం బొదివి శార్యబా 

హువీర్యంబుల: చటఅపి రందు సింహాసేనుండును వా, ఘదత్తుండును నెట్టన 

నానా (స్త్రంబుల నొప్పించిన నాధనుర్ణరిగురుండు. 

కన్ను (గవం గెంపు గదురంగ6 గొారవులకు 

lజ త్త మళలఅరంగ 2నావ్యా| ఘదదత్త సీంహా 

సేన మ స్తకములు కెండు శితశరముల( 

గుండలంబులతో నేలం గూల నేసి, 

204. 

2౧5. 

208. 

207, 

1. మిగిలి = ద. 

1. నొప్పించి = ఇ. ఈ. ఎ. జా. క. - కొన్ని (పతులు. 2, నిషు [(తయమున = వ 

లి, న = కొన్ని (పతులు; గీలించి వింశతి = ఉ. జ. ట. ర. వా. 4. మాన్పి = ఎ. వ. 

ఓ. ర. హా. శీ. నారనంబుల _ణ. ర. లణచి వా. ౧. మీంద - వీ. శ, షన = 

“చెక్కు (పతులు; మేన = వా. 8. తరిమి అ. ఆ. ఇ. ఈ, = కొన్ని |పతులు; 

నడుమ - ఊ. ఎ. ఏ. ర. శ. 
(గ 

1. వ్యాఘదంతుండును - ఒ. ఓ. జొ. ఖ యు. 2. వరుండు కొన్ని (పతులు. 

1. సంతసంబుగ _ అ. ఆ. ఇ. ఉ. ర. చెక్కు. [పతులు. ఏ. ఇచ్చట కొన్ని [పతులు 

“'వ్యా[ఘదంత' అను పొఠమును [గహించుటచే యతి సమన్వయ మైనది. మతి కొన్ని 
[ప్రతులలో పూగ్వుపు లేఖనసం| పదాయమునుబ ట్టి పూర్వానుస్వారము తరువాత 

వచ్చు నక్షరమును ద్విత్వముగా గై కొని “నం_త్తసమునో అన్నట్లు పాఠము [గగహించి 

"దత్త" శబ్దముతో [పాన యతిని పాటించినట్లు తోచును. 
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208. క, 

శ్రీమదాంధి నహాభారతము 
" Ww 

a lL తక పాటి రథికుల నెల్లను 

జిక్కువడం “జేసి పురుషసింవుండు మదం 

'బెక్కి యుధిప్మిరు: బొదివెడు 

'నెక్కుడు *తముకమున గదినె చే _కైఅఖ మెజయన్. 

౨09. వ, అయ్యవసరంబున నానై న్యంబుల జనంబులు. 

2౨10. క. అదె పట్టు వడియె ధర్మజు( 

డదయుం డగు దోణుచేత నక్కుట నెండు 

న్మదుం డై సుయోధనుండు జం 

(డి దలిర్బంగ నేంగు గంపురికిం *గొని యొలమిన్ . 

211. వ. అనుచు సంభ!మాకులచిత్తు లగుచు నున్నంత, 

212. మ. ధరణీభాగము [గక్కునం గదల రథ్య! వాశ చంచ ద్లతి 

స్పురణం బొష్మ(గ బాణజాలము నభంబుం గప్ప నత్యంతని 

ము: సంతర్థన ఘోషఖీవణముపహోటోపంబు 2కగ్గంతు లా 

తుకతం బండ (గం * జేశవచ్చి వడిం బార్జుం డగ్గురుం 'దాంశీనన్. 

218. వ. కెరవయోాధనవరు లొక్క.వెట్ల భార్వ ద్వాజునకు బాసట యె సనై న్యంబుగా 

సవ్యసాచం బొదివిన నవ్వీకుండు ఘోరా కారుం డయి గాండీవచండనిస్వ 

నంబు లొండొండ స్గుడ నీశిశసొాయక పరంపరలు గురెసి కపాిలోపలం 

బుశు మేదోమాంనప-కంబుకు “స్టిచూ క్ర్రోసికతంబును నగు శోణితనదో! పక 

208, 1. నకుల గ. చ.ణ. బ. 2. మదమునను -క.యు. డ. ర. 

210 1. కోర్కి డలిర్చ్పగ = హు. 9. మోదముతోన్ _ణ. 

వ్రి[1 1. మాక్షులిత _ ఆ- ఇ. ఈ. యు; మాయత్త _ ద. వ. 

21:2 1. (ద్రధన్ఫురణంబు = క. జ. 2. దిగ్భిత్తు లా - సెక్కు |వతులు, శి. "జేరవచ్చి = 

చ. జ. రి. ణ; జేయవచ్చి = వా. కొన్ని (పతులు, 

218 1. గురియించి- ఈ; నిగుడించి. ఇ. 2. ల కమఠంయబును -ఆ. లి. నై కతంబును జూ 

ర. వ. వీ. శ. ష. వా. కొన్ని [వతులు. 4. [వవాహాంబు - కొన్ని (పతులు, 



వ14, క. 
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రంబును బఠిపె నంత గభ స్తిమంతుం కడ స్తై లాంకరితుం డయిన. 

బార్జు బాణాంధ క రంబునకు( దోడు సంధ్యాీసంక మసంబు గవిసినం గురునై_ 

నిక లకు దవువారలు నెదిరివార లని నిరూపింవ నశక్యం బగుటయు 

[దోణదుర్యోధనులు 7"సమరంబు సాలించి వాహిను€౯ దిపియించినం దిరం బె 

ధనంజయుండును జయతూర్యస్వనంబుబును బాంచాల కేకయాది బంధుమిత్ర 

(పళ దసావచనంబులును వీనులం బొలయం దనబలంబుల మర ల్సి ధర 3 నందనుం 

గొలిచి చనియె ీనితె ఆంగున రెండుసేనలు దమతమ విడిదలల కరిగి యథో 

శిత వ్యాపొరంబుల నుండి నాంటిరా తి సనిన మలునాండు, 

రేపకడ *యు భయజలములు 

నపును నెలమియును నెనకమెగయగ వెకలి యా 

టోపంబున రణసశ్నూ 

హోష్మకమలీల మొఖం నుజ్జ్వలభంగిన్ , 

ఉన్న సమయంబున అజ్ఞా?పానంబులు మొగంబునం దోంప | దోణుండ: దుర్యో ౨15, వ, 

ధనున కి ట్రస్ యె. 

216. చ. నరవర మున్న చెప్పితి రణంబున నర్గు!ను( డొద్దనున్న నె 
An జు లు 

వ్వరికిసి ధర్మనూను6 బొదుకంగ నశక న్ మొకండు పార్గ్లును 

ద్దురుః డయి "నేల వాపికొని దోర్భల మొప్పంగం బోవ జాలినకా 

'వెరవునం బశ్రైనం బరులు వేవరు మార్కొనినం గలంచెవన్ . 

5, గి్మ_స్గకాంతరితుం డైన ౬ ఆ. ఖ. ప, వ. 6. సంతమనంబు = అ. ఆ, శ. 

"పెక్కు (పతులు; సమయంబు = వా, 7. దురంబు సాలించి _ ఆ. ఇ. ఈ. ఎ. ల 

కొన్ని (పతులు; దివిపించిన _క. ఘ. ర్వు. డ. ర; దివియం బంచఛచిన ఎడ. ఠర. ల;ువా; 

దివియ నియమించిన ఎ ఇ. ఈ. ఐ. 8. నిట్లు సేనలు రెండును = “పెక్కు (పతులు, 

214. - 1. నుభయ = నీ. శ. వమ. 

916. 1.నుతోడనున్న - ఊ; ను డుండె నేని - గ. 
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£17. ఆ. 

218. వ, 

219. క. 

220. వ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
a 

= (దొ డాచాడ్యల రెంథవనాటో యుద్ధము = 

సం, 168 

నరుండు లేనిచోట నను. గని వెన్నిచ్చి 

పాఆఅకున్న. బట్టుేవడి యె. గాంగ 

దల(పు ధర్మపు త్తు ధరణీ పాజుట 

గలిగె నేని %ినంతకంబు మేలు. 

అనిన విని సుశర్మ దుర్యోధనున కి ట్లనియె. 

ఆనరు( డెప్పుడు మము నవ 

మా]నించుచు *నునికిం "జేసి మను జేశ్వర కో 

పానలము సంతతము మా 

మానసములం శీబొదువ నతని మార్కొను కడ(కన్, 

*తమకించుచుందుము నీకు బాస యిచ్చి వెద్దకాలం బయ్యె నేండు రణభూమి 
యందు నర్జునుం డొండెః (దిగ రు లొండెం గావలయు నే మకశనిం బెద్ద 
కయ్యంబులోనం బాపీకొని పోవుట నీచిత్తంబుకకు వచ్చు కాదె యనవుడు 
నశనితమ్ములు “సత్య వతుండును సత్యక ర్ముండూను సత్యవర్ముండును నిబ్భం 
గిన పలికిరి వారలీపవం బె బై నరథికలవగ్గంబు ని ని _తెఖింగున నియ్యకొని 

యుల్ల సిల్లె నీమ్మెయిం దిగ ర్తులు పదిచేవురు దొరలు గడంగినం గని తుండి 

కేరళ మాళవిశిలీం ధమగధమచ్చిల్లి కాది దేశాధీశులును బంధుమి, త్త నహి 

తంబుగా నివ్విధంబునవారితోడివా వై పంశంబులు వలికి యుబ్బునం బొంగి 
కట్ల వ్పరునున నగణ్యరథికో త్రము లుత్సహించి కృతస్నాను లై యగ్నులం 

బూజించి ఆత్సన్నిధి సర్వయోధులు నాకర్షింప నందబణు ని ట్రనీరి. 

217. 1. వడియు, వడుట, వడును గాక = అని పాఠములు. 2. యంతకంకు _ పెక్కు 

తాళపత్ర (పతులు, 

1. నింపు చునికి - అ. ఎ. ఐ. శ. వ. కొన్ని (వతులు. వ. మనికి జేసి - ల. కి. బొ 
దువు - ఆ. ఇ. ఈ. ఉ. శ. కొన్ని పతులు. 

1. తమకింపుచుండుదుము _ అ. ఆ. ఇ. ఈ. కొన్ని (పతులు; తలకించు ర. 2X. సత్య 

రథుండును _ శ. వ. చెక్కు (పతులు. లను నత కసేనుండును - కొన్ని | పతులు, 

4. వర్షం జైన = "పెక్కు (వతులు. 5. ముఖ్యులు - "పెక్కు (పతులు. రి. తుండీర-9; 
తుండీ _ వి. ౩ శ. ప. కొన్ని (పతులు. "7. పుళింద, కళింగ = అనీ పాఠములు. 
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222, వ, 
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అర్జును. 1జంపుదు మతని కోడితిమేని గోవధంబును కీవనితావధంబు 

[(బవ్మావధంబును కీర దారగమనంబు |బహ్మవ్వవారణంబు( బరధనాప 

వారణంబు గురుజన త్యాగంబు శరణాగతారతణము *నన్ఫ తాభిరతియు 

మద్యపానము రన్ మానవ వై ముఖ్యమును గృహా దావాంబు జనుల నెట్టి 

గతుల బుచ్చు నట్లిగతులు వాటిలు నక్కి. 

రీటికోలుతలకు నోట లేక 

*దురము సేసి తగినతుది గన్నపుణ్యాత్మ 

కలితగతుల మేలు గలుగుమాకు. 

అనీ కసంశావంబులు బలికి సంశ పకు లనేకరథిక ముఖ్యులు బహుళచతురంగ 

బల పరివృతు లె_ కురుగాజు సంత సిల్ల నుల్లాసంబునం జనీరి గురుండును 

గరుడవ్యూవాంబు సమక ట్టి దానికి. జంచు వై_ తాను నిలిచె దుర్యోధనుం 

డును దమ్ములుం దలయును గృపక్ళత వర్మలు గన్నులును 2సి ంహాళాఫీర 

శూరసేన కేకయ।|పముఖులు మెడయును చాహ్లిక భూరి శవస్సోమద _త్తశల 

శల్యులు వలవలి అక్కుయు నళ్వశ్రామ సుదతీణ వించానుపిందులు డాపలి 

'అవ్కుయు ళకునిపొౌండ ళింగాంబస్ట మాగధులు వెన్నును నానాజనవద 

సేనాసమన్వితుం డై సూతపు తుండు పుచ్చంబును నై ంధవాదివివిధచేశా 

ధీశులు నెడనెడం గలయక౯ా జెరసి యొడలిపొల.పును బలుపుకు నై నిలువ 

నియోగించిన న మ్మోహరంబు మహాపవనవముద్దూత సాగరా కారం బి. 

యుశ్సాహన్ఫత్యంబుసే యు చందంబునం జూడ నొచ్పె నందు మధ్యమ 

(పబేశంబున ఖభగవత్తుండు గజారూఢుం డె యుదయాచలంబువై బొలుచు 

ఛానుండునుంబో లెం చేజరిల్లుచు నుండె నంత నక్కడం [దిగరాదులు పాండవ 

221, 

222, 

1. జంపెద మతని _ అ. ఒ.క. కొన్ని |పతులు. 2. శిశ్కుస్త్రీ వధంబు - వా. 

8. బతిధనాప - ఐ. ఓ. ఖ. మఘ. కొన్ని పతులు. 4. న కృశాభిరతియు ౬ ఆ, డ, 

క. నారి మానవ ౬ ఈ; దీన మానవ - ఉ. ఊ. ఎ. ఏ. రి. దవానంబు = ఆ. ఉ. 

ఐ. ఒ. ల. కొన్ని (పతులు. 7. నింద _ ఉ. ఎ. 8. దురము నేసి తగిన తుది - 

ట. ద.ప.వ. వీ. శ, ష; దుష్కరంబు సేసి తుది _- వా. కొన్ని (పతులు, 

1. శపథయులు -_ ఇ, ఐ. ఓ. జ. ట్ర. ల. వ. లి. సింవాళ కాళ్ళీర, సింవా సౌవీర = 

అని పాఠములు, 
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228, చ, 

226, వ, 

227, చ, 

226, వ, 

బి29, క్ర, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

'సేనదతిణదిక్కునకుం జని సమరంబునకు సవ్యసాచిం దొలంగం బిలుచుటయు. 

నన్సరశార్జూలుం డన్నతో ని ట్లనియె. 

తణిమి సుశర్మ దిమ్ములును చానును నాజికి నన్ను6 బిల్వ చే 
నెలు(గనియట్టు "లండు టిడి యే పురుషార్థము వారి నెల్ల శే 
అ నులుమాడం బంపుము కడిండిగం జూడకు నీకు నేమియుం 

గఆఅగాజు గాదు ఫోమి గడ. (గష్టము నాకు నుదాత్తమానసా, 

. అనుటయు నయ్యుధిష్టిరు:డు ం 

గురునిబబశౌార్యములు "సబజుంగుేదుము మనకు 

నతనీపూనికి బొంకు సేయంగ వలయు 

నీ కయ్వస ఇార్యంబు ధాలు నివు 
“ణీ 

బుద్ది నుచితంబుగా: జలిపోయు మనుడు. 

ఢనంజయుం డతని కి ట్లపసయెొ. 

పిలిచిన. బోవకుండు టిది వీ" తనం బగు6 గాన నేర్పుగా. 

దలఃపదు లోక మే నకివధం బొనరింపంగ నెట్లు బోయెవం 
బలిను బలంబు భై గమునుీ శౌర్యమునుం గలవాండు వీండు నేం 

డలఘుండు గుంభసంభవుని నాగు భవత్సరిరతిణార్భి మొ. 

అని పాంచాలవరుం డగు సత్యజిత్తుం జూపి. 

ఇతయ డున్న యంత సేవను 

మతి కేమియు వెఅవ వలదు మా ర్రురచేతళా 

వాతు( డయ్యెచేని నిలుచుట 

చతురత గా దనికి దొలంగి చనవలయు న్భపా, 

1. లుండు డిది _- ఖ. జ. ఠ. డ; లుండ నిది. ర. వీ. శ. మ. 

1. దువు-ప.క, జ డ.ణ. 2. పోయవలయు -ఒ. ద. 
1. చెంటితనం, వెట్టతనం, బెండుతనం, చేదతనం _ అని పాఠములు; బెంటితనం = 
న.ళ. 2, సావానముంగల ౬ న. ప; సత్యమునుం అ 6 _ ఏ. క.వ, లి. అార్థ మై= 
శవ, కొన్ని (పతులు, 
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ఎవి అదధ్రునుడు ధర్భవుచే ననుజ్తాతం డౌ నంళ నవలపెం బోళ్రుట్ *- 
దో ణో రూజు = a 

280. తే, 

281, వ, 

2లె2, క, 

298. క. 

సం 7_16_4 

అనిన నొడంబడి యట్లు కా కనుడు నన్న 

రేం దునకు భక్తి (మొక్కి సురేం దపుతుం 

డతనిచేత దివన గొని యవ్విరోధు 

లున్న దెస కే సంతోమ ముత్కటముగ, 

ఇట్లు ధర్మజుని! యొద్ల వాసి పిజయుండు చనుటకు నుబ్బినమన నై న్యంబులం 

గనుంగాొని యమ్మహీపతి ధృష్టద్యుమ్నుతో గౌరవులు గరుడవ్యూవాంబుగా 

మోహరించినవారు దీనికి నీవుం దగ మండ లార్ట వ్యూవాంబు వసమకట్టు మని 

పనిచిన నతం డట్స చేసె నివ్విధంబున నుభయవ్యూవాంబులును గాఢనసన్నా 

హంబు తై శంఖ భేరీ పమ.ఖతూర్యవ్వనంబుల: చెలంగ నడు చాన కాలంబునం 

బంగిన గంగాయమునలుు బోలె నొండొంటిం క చార్కొనుసమయంబున 
నయ్యజాత శ్తతుుడు (దుపదపు తు నాలోకించీ గురుం జూపి, 

నే డీ ాహాణుచేతం 

బోండిమి సెకి యేకు జిక్కి పోవక యుండకా 

వేడిమి * మజయుళర. బుల 

వాండి మ£ిసొం "పెల్ల. జూపవలయుం జుమ్మీ. 

అనుడు నను నవ్వుచు ని 

టను నే నా గంగ దోణుం డసి నినుం గదియం 

కీజము పాడె యింత యేటికి 

నను నీతండు నెలువ అేండు నమ్ము 2క్పద్రి బాం, 

230. 

281. 

1. యెడ కేన _ కొన్ని (పతులు, 

1. నొద్ద వాసి - కొన్ని (పతులు. ఏ. సంఘటనం బొనర్పు మన్కి నంఘటింవు మని = 

అని పాఠములు. శి. చాకు సమయంబున ౬ ఇ. ఎ. జ. 

విలవిల, 1. గల్లు = ఊఈ. ఎ. ఏ. ఐ. 2X. చెంపెల్లి = కొన్ని (పతులు, 

298:. 1. గను వాడె- అ. ఈ. ఉ. ఊ. కొన్ని ప్రతులు ౨. మహీశా - కొన్ని (ప్రతులు. 



255. సీ, 

286. వ, 

287. క. 

285. వ. 

బ్లా. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
JY 

అని పలికి పారా!వతవర్థాశ్వవర్థ్భ నీయరథుం డగునయ్యతిరథుండు గుంభసంభ 
వునకు సమ్ముఖంబుగా నడచుటయు నాధ్భష్టద్యుమ్నుదర్శనంబు దనకు. 

నరిష్టం బగుటయు నగ్గురుం డొక్కింత విన్న నై యతనిదిక్కు 'దేజిచూడం 

జాలక కీడించి వాంచాలబలంబు పై నిశితవిశిఖంబులు *పరగించుచుం బాయ 

వడ నడరె నంత నక్కడ. 

[కీడి "యా(కొని యున్న కేసరి వారిణచయముమీ(ద( జనునట్టు ల్యాతిగ్నర్త 

వరుల_వై నరుగంగ వా రటము న్న ద్ధచం[దాకృతిగ నొడ్డు సంఘటించి 

కొని యుండి యాతని. 2గని (ప్రీతీ నార్పులు బొబ్బలు జెలింగంగC 

భొంకటయును 

జూచుచు నావవ్యసాచి మందస్మితుం డై కృష్ణుతోడ ని ట్లనియ జూడు 

కిమెక్కు. డై నరవము నెసకంపుటుబ్బున( 

బొదలుచున్న వారు *మదము కతన 

నెడిరి దమ్ము నించుకేనియు నెజు6గరు 

పీరు [కొవ్వి చావ వేండి రకట, 

అని మజీయును, 

తగు నంతసింప6 గుజనుల 

క్ గపడనివిశిష్ట గతికి నస్ముద్దివ్యా 

శుగవు లకీచేం బో గనుటను 

విగత భయత్వంబు సమరవిధి కొప్పు గచా. 

అనుచుం జేర నడచి 'జేవద తంబు పూరించిన. 

1. వత సవర్జాశ్వంబులు _ ఎ. ఒ. క. 2. నిగుడించుచు _- జొ. య. 

1. యాకళి గొన్న ఎర్వు.డ.ద.న. 2 కో లల = బ. లీ. మిప్పు జేమి కతము 
నెసకంపు -వ. వీ శ. ష. స. ళ; ఇేపు బరవనము నెనకంవు = ఓ. జొ. ణ. 
ఓ. మదముకతన _ పెక్కు (పతులు; ముదము ౬ వా. వీ. శ. వ. 

1. బొరి గొనుటన్నుకు) ఇ. వ; జచ్చుటకును _- ఊ, ఎ. ఏ. ణ; బొగ రణచుట - య. 
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289. ఉ. ఆనినదంబు సాం[దముగ నాకస మంతయు నిండ *బర్వుడున్ 

240. 

లిక, 

242. 

248. 

244, 

మానసముల్ గలంగి యభిమానము ధైర్యము దూలి విద్విష 

కేన నితాంతనిళ్చలత( జితీసమర్పితమూ ర్తి యో యనం 

గా నులి వేది యుండియును [గమ్మజం *చేజణ రవంబు *మీఅంగన్. 

ఇట్లు 'దెలివెంది  యొండెరులం బురికొలిపికొని సంశ_పకు లొక్క వెట్టి 

ఫల్లునుపయిం బటుళరపరంపరలు గురిసి రతండు "దవ్వుదవ్వులం బదియేను 

చవేలరథంబుల వారిం గూల్చినం బెలుచ నబ్బలంబు అడరి. 

. శరము లొక. డొెక(డు పదిపది 

పరగింపంగ మూ(ట మూట: జాద్దుడు నొంచెన్ 

సరినైదై చేయగ న 

న్నరు డందజ రెంటరెంట నలి నొప్పించెన్. 

. అట్టియెడ సుబాహుండు 1 గిడికిరీటంబు దళవిశిఖంబుల నేయ నతం డతని 

వె ననేకళరంబులు పరగించిన సుశర్ముండును సురథుండును సుధన్వుం 
hee 

డును బాసట మై యప్పార్టుం *దాశిన, 

. వారికేతనములు వడిం |దుంచి యవ్వీరుం 

డాసుధన్వుపాయళ'రాననముల 

. చునియ లవనిమీ(6ద6 దొరగించి తన్మ_స్త 

కంబు. దునిమె జేరుగముల కుణేకి, 

. ఇరువే యుద్భృటర థములః 

బొరిగొనుటయు. 1బెఅబలంబు పురికొనక ఓ వెజుం 

1. బర్వినన్ - ల; బర్వ దుర్మ్యానసముల్ - ఊ. ఏ. క, ద. ర. £. సమన్విత, సము 

జ్ఞ ర్రల - అని పాఠములు. క. మూర్చలు జేరియుండగాన్ - న. 4. మీఅంగాన్ - 

వీ, కళ. వ. న; మానయాన్ - వా. కొన్ని |పతులు* 

1. చొదవ్వుల కొన్ని !పతులు, 

1. కిరీటి ఓరీటంబు _ అ. ఓ. బ. వీ. శ. న.* 2. బొదివిన _- ఈ. 

1. వర _ కొన్ని |పతులు. త. వెనన _ ఇ. ఈ. ఉ, ఊ. కొన్ని (పతులు. 
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దరబంచు గుంపులు ిగట్టుచుం 

గుకుపజొనె న్యంబువాంతకుం జనీచుంజన్. 
ర్ూ 

యు. 

hn fa Mer శకి a ఇట్లు భయ'భాంతు లై ననై నికులం గనుంగొని సుశర్శ యెలుంగె త్తి. 

. వఅవకు( డిట మకలుండు ము 

స్పటుగరె యర్జునునిం గురుమహీపతికడ నే 

శక్యా గ్ సె? x 

డబి: జలికీనపంత౦బులు 

వజుక:3 కేనో రెడ్ది రిత్త *మరలిన మనకున్. 

వపా, వ అనీ బరవసంబు సేసిన నానై నికులు గో లల సేసి రప్పుడు నారాయణ 
అంటే 

గోపాల క్క ఇక్కడ యని వారిం గూడి కడంగిన నిన్సాణాదితూర్య 

రాముబులు సెలంగుటయు వాసవి చానుదేవు నాలోకించి. 

శ స్ట్ ముల EE లేన . ఒదేలను [వాజముల్ గలుగ నూరక యుండుదుశే తిగర్హు లి 

స్పుడ నుజుమాడి పోద మటు వోవంగ నిమ్ము రథము నావుడుం 

గడువెన నాధనంజయుని కాంకిత మెక్కుడ నక్క డెల్ల నె 

క్కుడు ముద మొప్ప దేరు 2రథికోటుల చె బజపెన్ ముకుందుడున్. కాన. 

రాటం 

శ్ గ ళ ళ్ = వలాంబుదములు పూనీన 

పీమానమో నాగ మెజనె వలిమావులవే 

గవ. సొంపున నయ్యరదం 

బమ లేం దునిలీలం బొలివె నతనినుకుండున్. 

భ్ hw గ్ల వలల, వ, కట్లు మండ లపచారగత| పత్యాగతాది వివిధగతులం దేరు సంచగింపం 
జ_మచు నిలింపకోటికిం గన్ను లపండువు చేయం బుండరీ'కాతుం గనుం 

బి నూడుచు. ఓట. బ. కే. చెంచెన్ _ ఉ. ఎ. శ్ర. 

ల యు మర్లు తక 3 యు మలు డక ల; డు వెరవకుడు ము న్నెరుగరె.ఎ. ఒ. వా. 2. నభ ద.న. 
ఒ మురకౌెది రికంవనా యా ఇంకద్ద రష = వా; యపయళము మగుడ మరలిన నునకున్-ఐ. 4, మగు (గి) 
శనమనకున ౨ ఆ. ఇ. ఉ. క. ఘ,ధ 

శ * పమ. నానా జ ఆ WE a oe సు డ్ పె టన కూనుక్రోొని చా టే. ధ్, 

“కల = ఇ. హౌ, ఖ, డ., ర, క్ు లవ. లి. రథకోటుల వె _శ. షు, పెక్కు (పతులు, 
జ ,.; ' 

4 స " న. 
గో ద జు? కాకర గోత్ర el ట్, చు, జ, ప. కొన్న [పతులు 



బి1. 

ఓ£52. 

బీర్లి. 

254. 

255. 

దరోణజపర్వము _ [ప్రథమాశ్వాసము esl 

గొని నారాయణగోపాలురు గుపితాత్ము లై యర్జునదుర్యోధనులు 

ద్వారకానగరంబునకుం బోయినంనాడు క ఎషుతోడి సరిగా దుర్యోధనుడు 

దమ్ము. గోరికొనన వాం డగుటం జేసి యీసునం జేర్చి యన్నరనాశాయణుల 

మేనుల నానా(్త్రంబులు నినిచిన నరుండు చేవద _త్తంబు పూరించి యవష్షం 

భంబునం ద్వష్ట్ర యిచ్చినమహా(స్త్రంబు |పయోగించినం ద| త్స భావంబున, 

. గాండీవిచంద మయి జా 

రొండొరులకుం దోచి యొకళు లొకళుల నానా 

చండా స్త్రశ(న్ర్రునముదయ 

ఖండితులుగం జేసి పడిరి కలనం గలయన్. 

ం *ఇమ్మెయిం గృ తార్థ (అ బయినది వ్యా(స్త్రంబు పదంపడి శాంతం బగుటయు 

హత కేషులు వోక పొదివి రథిరథ్య కేతుసహితంబుగా సవ్యసాచి నాధీల 

శరజాలసంవృతుం "జేసిన. 

. ఆపార్టుండు కోేపానల 

దిపితుం డై వీశిఖశిఖలతీ వనివాతి న 

త్తూపులగమి నేర్చి జముని 

"పోపు గుడువం బుచ్చె వారి. బురువంశనిధి. 

= ఇవ్విధంబున విజృంభించి యట్టవాసంబు సేయుటయుం దుండిీమగధ కేరళ 

మచ్చిల్లి ఆందు లడరి సాయకని కాయంబులఅం గప్పిన. 

. నానా(స్త్రంబుల నాతండు 

పీనుగు “వింటలుగం చేయం విలుననక మహో 

251. 

2ిలిది, 

2ిఏిలె, 

దిర్డీ, 

1. మున వారొండొరులకు _- జొ. ణ. వీ. ళ.ష. సన, 

1. "వా" [పతిలో యో వచనము లేదు. 2. రథ్యశేతు సహితంబుగా = ఒ. ఓ. జొ. 

వ. వీ. శ.ప.న; రథ్య'కేతన నహితంబుగా - అ. ఆ, ఇ. ఐ. ఖ, గ; రథ్యకపికేతు 

గరుడ జేతు వహిశంబుగా - వా, కొన్ని (పతులు. 

1. క "పు, ..కురువంశనిధి _- తి. వా; .(పొపవు. =.బంబె.. .పా ర్థివముఖ్యా = ఏ. వ. 

మడ ము, వతులలో లేదు. 



వి5రి. క. 

2ిలి7. వ, 

ఏ55. క, 

వరల, వ, 

= నంళ దవ అందు నొక్భా పెట్ల యదథునురథోంబు వెం దిడుటు విఎ 
= టి య 
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లో 

“సేనలు దోతో డగ్గణి 

యానరువె పే చెల్లు గురిసె నమ్ములవానల్ ం 

కరితురగరథప దాతులు 

జెరసి "కదిసి చుట్టుముట్టి ఫీషణ పాతి 

స్ఫురణ మెజయం. "దేరిన న 

చ్చెరువుగ విజయుండు సించి చెండాడె వడిన్. 

సంశ ప్తకులు మజియును. 

కచ్చిరయీా(గలగతి. గవియుచు. 

బోొరింబొరిం గడుందురులపగిది. బొదువుచు *నెరకై_ 

"వెరవునం గాకులు. కి గోంతులు. 

బరువడి. జీకాకుస ుచుభంగి *నలంచుచున్. 

“జఇెనంగి రందు6 గొందబు వీరావేశంబున. 

Lb రా a 

సం, 718.20 

260. క. అరదంబులు మొదలగు ను 

ద్దురవావానకోటి డిగ్గి దుర్జాంతగ తిం 

దురగంబుల చె వారిపై 

నరుచె 1నూడు కొన బడిరి నలి నార్పులతోన్. 

విధ 1. ఇటు _.వ.వా 
రి 

258 1. కవిసి = కొన్ని (పతులు. 

(606 1. ఆరయీగల _ అ. ద. న. బ. ళ.వ. సూ, 2. చెర వె _ళ.ష. న. ళ; 

నెజ వై - నూ నరువై - వీ; సెకై, కడిమిన్ _ అని పాఠములు. శి. పికములు- 
ద.ప.ళ. నూ; [గద్దలు =ల. 4 నలంవెన్ _ ఈ. వా; దలంవన్ _ శ. వ. నూ, 

కలంచెన్ ౬ చ. ట. ద. ప. మ. 

1. నూంది = వీ. స; నూ(దు _ ద. వ. వ. శ, వ. వా. 
జ 



261. 

262, 

268, 

264, 

265. 

2066. 
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= ఇ _కెటంగునం చేయిగా లార్బనుం జూడ్కి. వజేపను రాకుండునట్లుగా 
“గుంపులు గొనం బై పయి దొరంగినం గృష్షు లగసడిరి తెగిరి మడిసిరి క మది 

రనుమాటలతో? దృక్సైన్యంబుల సింహనాదంబులు. దూర్యనినదంబులు, 

జలం” నప్పుడు *నెమర్చి చేడ్పడి వసుదేవనందనుండు. 

. ఎచట నున్నవాండ వే మెతి (పాణానం 

గలవె యేను నిన్ను6 గాన కునికి. 

దలంకుచున్న వాండ ఛెర్య థా రేయ నీ 

యెలు(గు నూవవే సురేం దతనయ. 

. అనిన విని యతండు ముకుందునిమానుషభావం బూహించుచు నుత్భాహంబు 

వాటించి. 

. అని లా(స్త్రంబు (పయోగిం 

చిన సంళ_ప్తకులు దెనలం 'జెదరి *చొరువు చా 

డున దూల(గ బహువిధశర 

వినివాతి బడలువడం. జీసె వెన్ను (డు మెచ్చన్, 

. శిరము లురంబులు గరములు 

చరణంబులు రూపు మాయ శకలము లె సం 

గరధరం దొరంగిరి యోధులు 

గరితురగ రాథా(స్త్రళ( స్ర్రఖండంబులతోన్, 

. అట్టు గసిమసంగి కిరీటి కల్పాంతపురాంతకుండునుం బోలె జారిసనమరు 

చుండ వెండియు వెఅచబవక తణీమి “పెనంగునబ్బలంబు లతని వాణపరం 

పరల బలితంపు6 *బరపునం చేసి. 

261. 

264. 

266. 

1. పను వెరవు గాకుండు - వ. వా; వను నెళవు గాకుండు-త. లి. కుప్పలు - కొన్ని 

ప్రతులు. లీ. మందిర - వ్యా [తుంగి ర -ఐ. 4. చేయార్చ చేడ్చడి - ఖ. 

1. చొరుగు = అ. 

1. రయంబునం జేసి _- ఓ. త. వ. వా. 
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287. ఆ. కూలురూపు. దన్ని కొనియెడురూపును 

నొజలురూపు *నేల కొజగురూపు, 

బొరలురూపు నయ్యె నరవాజిగజములు 

(పథనభూమి ఘోరభంగి గాంగ. 

268. వ. ఇ్వధంబున నసకుసకురశత్సరు లై తనవలన నేకుతి యామణందియు 

వావయు. నట్టుండం 'నిక్కడ ధర్మజుండు పురకొల్ప నుద|గనై న్యంబులు 

మునమొనలు దలంకం దెజిమె నాచార్యుండును ధర శ్రసౌనునై న్యంబులు 

దలంీకం దజిమె నప్పుడు నీకొడుకు దుర్శుఖుం డతనికిం 

(బియంబుగా ధృష్టద్యుమ్నుం దలపడినం గురుపాంచాలకుమొర వర్ష ౦బు లగ్గ 

లికం గవిసి పోశె నట్టి యెడ. 

269. చ. గురు డనుతీవమారుతము కో లల కోర్వక ధర్మపుుతబం 

ధురబల వారిదోత్కరము దూలుడు నాత( డదల్సి ఫీరనుం 

దరముగ( "జేయి వీచిన నుదగగతిం బురికొన్న6 గౌరవ 

స్ఫురణము నుద్భటం బగుడు సూర్యుని షేమింె ధరాపరాగముల్, 

270. వ. ఇబ్భంగి నుభయనై నికులును గలయకా బెరసిన మణిభూషణాకిరణజాలంబుల 
కతంబున ధూళికృతంబు లగుతిమిరంబుల గెలిచి పో రుచుండ *ధారాళ 

రక్తసిక్తం బె యారజపటలం బడంగుటయు, 

2/1. క. ఇరువాంగును దార్కొని వి 

స్ఫురణ మరయ నాయుధముల పొగ లేనిశిఖల్ 

దరతరమ యొగయం బోరంగ 

ధరం జతురంగములు నద్భుతంబుగ. *7డ సెన్, 

26. 1. నల్లి నొజుగు - కొన్ని (పతులు 

288. 1. నిక్కడ ధర్మజుండు....... దజీమె - ఈ భాగము చెక్కు. తాళపషత(పతులలో 
లేదు. 2. క శెదిర్చె- ర. వీ. శ, వ. 

269. 1. గచ్చె_ ఊ. ఏ. ఐ. జౌ. 

270 1. పొదలుచుండ ర. 2 ధరాతలంబు రక్తసిక్తం బగుడు - ఊ, ఎ. ఏవ. ఒ, 

871 1. మరయు నాయుధముల - ఆ. 2, నణగన్ _ కొన్ని (పతులు. 



- 272, 

వలి, 

274, 

275, 

276. 

డోణపర్యము _- పథమాశ్వాసము £95 

క, కరిఘటలు దురగములదళ 

మరదంబులమొ త్త మనక యడరి వడిం గా 

ల్వురు మగ్గం జయుచును (మ 

గిం విస్మయ మొలయం జూచు ఖేచర తతికిన్. 

ఉ. _తరులయొప్పు |మోడుపడ( 'దేంకువ “లేనిపచాతికోటి ను 

2-౧ రుధిరంబులో మునులిగ నానినయేనికపిండు *పకముల్ 

ఘోరము గాంగ 5 చెవి 6వస గూలుకులా దుల బోలు నాళ్వికుల్ 

వీరవినోదముల్ సలుపువేడుక సొంపున( "గూడి యొక్కినన్ . 

చ. నిలిచినరూపు డ్ ల్ల ధరణిం బడి యున్న శరీర మింత లిం 

తలు శకలంబు ల. నెజయ దందడిమూ(క గలంగ నొంటి గుం 
పులు కిపజీవోవ ర క్ జలపూరము రొంపులు ధూళిగా రథం 

బులు రఖథసంబునం బణిపి పోరిరి యోధులు (గోధది పు ల్, 

క. కొమ్మల స గుమ్మియు. వాదత 

లమ్ముల6 2ైన్సగియును గరములం బణపటణి యి 

యి మ్మెడలంగం గొగిచియు నర 

దమ్ముల నేనుగులు వీటతాటము సేసెన్, 

క. తురగమున నరుని ఓ వేయుచు. 

2Xరిదంతము వెటికి యన్యకరి వై చుచును 

278. 

276. 

1. లేమి-ద. వ. ి రుధిరంబు [గమ్మిన యేనుగు పిండు నక్షముల్ - ఆనం, 

య; అఖండయతిగా సమర్జించెను. శి. గు నచ్చిన యేనుగు _ ఒ. క. ర. కయతి 

భంగము); గ [గచ్చర, గ గప్పిన - కొన్ని (పతులు. అఖండయతిగా చూడవలెను. 

4. వక్షముల్ -.ఐ. ద. య. వీ. వా. క్. వస్సి-య; (దెళ్ళి- జౌ. ణ. 6 ధరం 

గూలు - వీ. శ.మ. 7. రూఢి శెక్కినన్ _- ద.వ, 

1. గలంక నొంది - ట. వ. వి, వడిపోవ - ద. వ. బ. వీ; పొలివోవ ల. హా. 

1. గుచ్చియు - ద. య, వ, 2. జదిపియు - ఇ. ఈ. ఉ. ఊ. మ. య. వ. శ. వ. 

కొన్ని పతులు. 

1. వైచుచు- కొన్ని పతులు. 2. నరునిం దురగంబుమీద నలి వైచుచు-ఆ. జ. టు 
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277. 

_ 278, 

280. 
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ద్దురరథము *చదలం [దిప్పుచుం 

గరులు వినోదంబు సేసె. గనుంగొను (పజకున్. 

. ఒక్కొక్కాచోట. 

. మెటుంగుభు గర్జితంబులును మిక్కిలిసోనయు. గల్లుమేఘము 

ల్లిలిగొన నొప్పు నాకసములీల రణకితి సూడం బొల్పగుం 
దణ చగుభూవణద్యుతిపితానము పర్వ గజ|వజంబు పె 

ల్లొఅలుచు నెత్తురుల్ దొర(గుచుండ 1నొగిం బడి యున్కి న_త్తణిన్, 

. అశ్షసుభటతతుల యంగఖండంబులు 

రుధిరకర్లమము న (బుంగి యున్న 

"వెల్లు చూడ రౌద్ర వీభత్సకరుణభ 

యానకైైక హేతు వయ్యె నధిప. 

. అట్టిసమయంబున నారోవాకులు వడినం చెరలం వాటు వారణపాయంబు 

లును వాహనంబుముే నిహాకంబు లయిన వెడవెడ మెలంగు వివిధయోధు 

లును రుఫరమాంసమ _స్తష్క్మ్కుమయమపవోపంకంబునం గలయ మునింగియుం 

గాళులు వెజుక రాకుండియు గొరిజ దిగంబడియును రథకరిఘోటకంబులు 
సంచరింప నేర కునికి వెడంగు వడుచుం బెనంగు కడిందిమగలును రక్షాం 
బుతుర గావ ర్హకరిగిరికలితం బై నసమారాంగణసాగరంబు నానావిధివావాన 
యానపాతగతులం దజియం జొచ్చి తమయట్టవారు గొందటు మునింగి 

నను వెండియు విజయధనచాంఛం జేసి *వెజవక వ ర్రించు వీరవ్యవవోరులు 
నయి *యెయ్యది సూచిన నెత్తుటం ౫౦ చెక్కు. వై నికు లుక్కునం బొంపిరి 
వోవుచున్న సంకులసం|గామంబునం 'జెక్కు సెమర్పక దర్చంబునం 'జెలం 
గుచు దోణుం జెలుంగు సూపి కడంగి.. 

వీ, సడల [దిప్పుచు త, బె, 

1. మొగింబడి _- ఆ. ఇ. ర, కొన్ని (పతులు. 

1. శాభయాన _ద.ప. బ. వీ. శర. వా, 

1. లు వినిహితంబు లయిన _ ఈ. ఊ. ఓ. కొన్ని (పతులు. వ. రథ _అ. జ. వ. బ. 
ల. వెరవక. ట. వీ. శ. మ. ళ; వెఅచేది _.వా. క్రొ క న్ని [పతులు. క, యయ్యెడ 
జూచిన _ ణయ. ర. వా, | . 
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. కరియూథనాధథుం బొదువం 

ద్వరితోద్దతి యానదుర్ని!వారం భై శే 
సరి ననియెడువగిది యుధి 

స్టిరుదెసోకుం జనియె నతనిసేన దలంకన్. 

అతికోలాహాలవికల 

స్థితి యగుతనబలము మిగిలి ధీరత్వమహో 

న్నతు( డగునతండు విశిఖ 

(పతతి 'వఅె గురునిసె నరాతులు వొగడన్. 

-౨ (దోతాచాద్యునిచేత నత్యజి త్తు నచ్చుటి == 
సం, 7_20_1 

కని [దుపదాన్వ యో _త్తము డకంపిత శార్యుండు సత్యవి|కముం 
డనుపమభై_ర్యధుర్యు(డు మవోబలదీ పుడు సత్యజిత్తు [దో 

ణుని వెసం 'చాంకి త త్తనువు నొవ్వ దళో[గళరంబు లేసి సూ 
తునిమెయి. [గుచ్చెం జేర్చి పదితూపులు ధర్మజు. డుల్రసిల్రంగన్ . 

గురుండు సత్యజిత్తు కోదండదండంబు 

దునుముటయును వేణుధనువు వుచ్చి 
కొని యుచా త్త రేఖ [(గూరభల్లింబులు 

ముప్పదింట 'నతనిం గచ్వె నతండు. 

తదవసరంబున సత్యజిత్తుం గూడికొని. 

వృకు( డనుపాం'చాలకుమా 

రకు డలువదితూపులం గరం బరుదుగ న 

(స్రుక ళాచార్యుం బొదివిన 

వికాసముం బొంబె. బాండవేయబలంబుల్ . 

281. 

282. 

284. 

1. వారణమె - ఆ. 2. కు నడచె = ఆ. ఇ. ఈ. కొన్ని (వతులు. 

= గురిని = ఎ. ఏ. 
* 

1. గురుని అ, జ, *, 
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287. చ, ఘనతరకోప వేగమున! గన్నుల నిప్పులు రాల సత్యజి 

_త్తనువు వృ కాంగముకా విశిఖధభారల ముంచె గుగకుండు వార లా 

తనివడి కోర్చి మె గలయ( దా(క6ంగ సారథియు బృడంగ వా 

వానములు వలీబువోవ సిడ మలల నాడంగ నేసి రుద్దతిన్. 

288. ఆ. సత్యజిత్తు మేన సాయకదళకంబు 

నాటి కుంభజుండు నగుచు విల్లు 

దునుమ నొండువింట |దోణుని నొప్పించె 

నత(డు వృకుండు. 'బెలుచ నడరి యేసె. 

269. క. కినిసి వెసకా సత్యజితుని 

ధనువు నటికి గురుడు వృకునితల దునియ(గ నా 

తనువాయములు సారథియును 

మును డొల్ల(గ నాబుచాణముల్ బి న్రైనెన్. 

290. ఆ. అన్యచాపహా స్తుం [స సత్యజిత్తుసం 

రంభజృంభణమునC గుంభ జను శ్ర 

కేజలర నేయుటయు నతండు "ంపాలెడు 

నాననంబుతోడ నవుడు గఅచి. 

291. ఉ. ఖండము లై పడం ధనువు (గక్కున నేయుడు సత్యజిత్తు వి 
ల్లొండు గొనం గొనం దునియ నుద్దతి నేయుచు. బెక్కు.!విండు లు 

ద్దండత నుగ్గుసేసి భుజదర్పధురంధరుం *డీత( డింత ద 
క్కూ౦ డని యర్ధచం|దవిశిఖ| పవాతిం దల డొల్ల నేసినన్, 

292. క. సాొహాంకారుం డగుగురు 

జాహుబలంబునకు నులికి పొటు. దొలంగెలా 

వావాముల( దోలుకొని యు 

'త్చాహుంబు. జలంబు నెడల ధర్మజు డధిపా, : 

290. 1. దరల నేయుటయు - ఇ. ఉ. ద. శ. కొన్ని (పతులు. 

291 1 విండ్గునుద్ద ండ = కొన్ని [వతులు. 2. డింత తోడ _ స. ళు డీత డింక = వీ. 

£92. 1. దొణంగన్ ద. వా. 
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= (దోడాచాద్యనిచోత నూర్యూద త్తయ నచ్బుటి == 

సం, 7_.20_20 

ఆతని వెనుకొన నాచార్యునకు నడ్డపడి వారిమొన లెల్లం గడక నొక్కు 

"ెట్ట (తోచిన దూదితిట్టల నై 6 (బాంకు నగ్ని చందంబున (మగ్గం "జేయు 

నగ్గురు( దాం *మూ శ్భ్యానుజు ఉజాటుదూపుల నొంచియార్నెన నలిగి యతని 

తనకుండలములతో నిలబడ నత. జేసె ధరణినారయక జరూర్యదత్తు. డిట్లు 

298. 1. మళ్ళా బ్రనుజుండు - ద. బ. వీ. హా. 2. ఇచ్చట మూలమునందు |దోణు 'నెదిర్చి 

యతనివే నంహారింవ బడీనవాండు ళతానీకు డని యున్నది, 

“నిషవాంత మనీశాని తాని "కాని పునః వునః | 

[దోణం మత్సా విద వర జః శ తానీకో౭.భ్యవ రత”. 

భం. 7-20-20 చిత్రశాలా| పతి 7-21-25. కుంభక "ణ|పతి 7-21-25. భండార్కరు[పతి 

పాననూచికయందు "మతా వ్రదవరజః అనుటకు “"మాశ్చా వ్రదవరజః అను పాఠము 

(ప్రదర్శింప బడినది గే, ౮, రీ. (పతులు. 

శ శతానీకు( డనువాండు (విరటుని తమ్ముడు) ఫిమ్మనిచే నిహతు డై_నట్లు భీష్మ 

పర్వము తృతీయాశ్వానమున గలదు. భీమ్మ-ల-891 తిక్కన భారతము. 6113.24 

భండార ్మ_రు (పతి. 

ఫీష్మపర్వములో నే సంహారింపబడిన శతానీకుడు [దోణపర్వము నందు తిరిగి 

కన్చించుట అసంగతముగా తోచును. దీనిని గుర్తించియే కాబోలు కొన్ని సంస్కృత 
[పతులలో (గ, G,-5) “మాళ్చ్ళా రిదవర జః” అను పాఠము (గహింపబడినది. 

మాత్సు్యు డనగా మత్స్య రాజుకుమారు డగు ఉత్తరు డని [గహించినచో శతానీకుడు 
వాని తమ్ము డగును. ఇట్లు విరటుని తమ్ము డెకడును, కుమారు డొకడును శ తానీక 
నామము గలవారు ఇద్ద జుండి రని [గహించినచో వై రుధ్యము తొలగును. 

తిక నసోమయాోజి దీనిని గుర్తించియే కాబోలు ఈసందర్భమున శశానీకుని 

-వేరువిడి చి “నూర్యదత్తుడు” అను పేరు [గహించెను. ఈతడు విరటుని తమ్ము డనియే 

తీక్కనభావము. “ మాళత్చ్యానుజు! డాజు తూపుల'" [దోణ.1-2998. నూర్యదత్తుని 

చేరు ఈఘట్టమున మూలసంస్కృత (పతులందు కాన్పించుట లేదు. 

సూర్యదత్తు డనువాడు విరటుని యనుచరు డనియు |దోణునిచే వధింపబడె 

ననియు సోరన్సన్ “మవోఖారత నామ్మాను,;కమణిక” యందు కలదు వుట. 664. 
మత్స్య అనగా విరాటు డనియు మాత్సర్య అనగా ఉత్తరు డనియు సోరన్నన్ వివరించెను. 



800 

294, 

295. 

£96, 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
ww) 

. వడినం జూచి మత్స్యబలకోటి విచ్చిన 

-దేదిమగధ కేళయాది సేన 

లేలం జెదరం దలరంఈ దలడపడం గల 
య య రా 

గుండుకొన(గం జేసెం గుంభజుండు. 

. *మఆటుమ ధనుర్షండము గుణ 

ముయుమంగ విశిఖతతి *దొరు(గ నొక్కటం దట చై. 
క పజవ రుధిరంపుంగాలువ 

లణీముణి ఘనభుజుండు (దోణు. డడం నరేందా. 

. వీరాస్థిశర గశారాఘన 

భేరిమండూకక వచపృథులోర్శిరథ 

స్పారావ _రగజమకర 

ఘోరమహిమ ర_క్ష్తనదులకుం దగియె నృపా. 

. కఇవ్వీధంబునం వాండ వాగజుం బట్టికొన నప్పళించి తలుము నమ్మవోవీరు 

మార్కొని యుధామన్యుండును 1నుత్తమౌజుండును *వసుదానుండును 
శిఖండియును నై దై దుళరంబు లేసిరి సాత్యకిక[తీధర్యులు వరుసన నూట 
యిరువదింట: బదింటం గప్పి రయ్యుధిష్టిరుండును మరరి వాణళశత (త్రయ 

(పయోగతీవు లగుధృష్టద్యుమ్న చేకితానుల మున్నిడికొని *పొంగి తానును 

బంగ డెంట నొప్పించె నప్పు డాభార'ద్వాజుని మణీయునుం బలువురు పాండ 

వపత యోధవీరులు వొదివినం గని కనీమన్నించురాజులు రాజకుమారులు 
నతనికి బాసట మొ కవిసి రతండు 6వసుదాను వసుధం గూల్చి జము జము 
కడ కనిచి యుభఛామన్యుని నుత్తమౌజుని శిఖండిని సాత్యకిని 'బెక్కమ్ము 

లెమ్ములం “*గీలించి తన్నుం గదిసినం గని యయ్యజాతళ | తుండు వెండియు. 
లై తవంబున రణంబు రిద్రక్రి తొలంగం జాలీన. 

వలి, 

296, 

1. మెరుపు ద.నవ. బ. వీ. 2. గురియ పీ. ళ. శర. 8 వరపె-ద. బ. వీ. 

1. నుత్తమౌజుండు - కొన్ని ప్రతులలో లేదు. 2. వసుదానువసుధులును - కొన్ని 
(పతులు, లీ. ధర్మత|తవర్ములు -ఖ. ప. బు య.వ. 4. కడంగి - ఒ. జొ. ఖ. 

ఘ. మయ, వ. కొన్ని ప్రతులు, ల. నీకొడుకు మన్నించు - ఐ. ఒ. ణ. అ. 
6. వసుదానువసుదుల వనుధంగూల్చి - ణ. శ. మ. కొన్ని [పతులు. 7. గీరనేని - 
ఆ. ఈ. ఐ. గ. ల. కొన్ని (పతులు; నాటనేసి_కొన్ని పతులు. 8. దక్కి తొలగం - 

“పెక్కు. (వతులు; నకుం దొలగం - వా 



297. క. 

296. వ, 

299. త, 

00. వ, 

01. క. 

[దోణపర్వము _ ప్రథమాశ్వాసము $01 

గురుద్భఢ సేనుడు దాంకిన 

పారిసారథి శతురథశరాసనశకలో 

త్కృరములతోడ నతండును 

దొర౭గించెం దదీయతనువు *దునియలు ధరణిన్. 

ఇ _కెఅంగునం దునిమి తలుమునతనిదోర్యి లానంబు దుస్సవాం బగుటయుం 

బాండవబలంబులు బెరలినం గురునై నికులు నలుగడలకు నెగచి రట్లు విజృం 

భించినకుంభసంభవు నెదుర్కొని క్యాకేమియం బితేనుండును నేనా 

బీందుండును *సువర్చసుండును ధృష్టద్యుమ్నుండును జేకిశానుండును శిఖం 

డియు సాత్యకియును సుమి తుండును సాయకజాలంబులు నిగిడించీన. 

ఆందటికు నన్నిరూపు లై యతండు వోరి 

యానుమి త్తునిం గూల్చిన 1నతనిం గేక 
యులును మాత్ళ వ్రపొంచాలురు నొక గా బెట్ట 

కవిసి వీవిరిసిరి త చ్చరాఘాతథీతి. 

ధృష్టద్యుమ్న సాత్యకి సేనాబిందు! పముఖరథికవఠులును *వనమటి యుండి 
రనిన్ విని ధృతరా మ్టుం డచ్చెరివడి యిట్లు పేర్చినయాచార్యు శాోభుజ 

పీర్యంబులు సై రింప నక్కడ నెవ్వరు లే రైెరి గదే యనుటయు సంజయుం 
డది సెప్పిద నాకర్ట్మింపు మని యి ట్లను నట్లు గలంగినకాం తేయసేనం 

గనుంగొని కోలకల నవ్వుచు గురువిభుండు గర్హునితో ని ట్లనియె. 

చెనుగాలిని వెసం గూలిన 

వనము కియం బడినపాండవబలము. గంశు 

విను మింక నెన్నండును మొగ 
కొన ర యోడిచనువారు గురుకో_ల్తలకున్. 

297. 

295. 

299. 

800. 

901. 

1. కదలికా శరానన _ ఈ. ఉ. క. ఠఈ. ల. 2. దునుకలు ధరణిన్ _. త. వ. వీ.శ.ష 

1. పార్థశేమియు _ ఇ. ఈ. ఉ. ల. వ. కొన్ని (పతులు; ధార్తకేమియు - గ. ణ. 

రశ. టి, సుధర్ముండును, సువర్ముండును = అని పాఠములు. 

1. యలిగి కొన్ని (పతులు. ది. విరిగిరి - కొన్ని (పతులు. 

1. నిశ్చేష్టితు లై - చ. వీ. శ. మ. స. 2. వంది - కొన్ని (పతులు. 

1. మొనకొన . చ. ర్వు. ౫. త. య. ర. వ. 



802 

లీ02. చ, 

808. వ, 

804. ఉ, 

కీ౦0క్, చ, 

లీ06. వ. 

త్రీ07. సీ. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

సవనతనూజు( గంళు నిజపార్భ్ళ పములం దననారు లేక కౌ 

రవులు మహో గభంగి నడరం గడు దైన్యము. బొంది యున్న వా 

డవిరళదివ్యమార్గణదురా సదు (దోణునిం బూచి వీడు రా 

బ్యవిభవకాంత యెల్ల దెగటాఅంగం వా అెడు నట్లు సూడుమీ. 

అనిన విని కర్తుం డతని కి టనీయె. 
సి రా 

భీముడు నట్టివాండె యరిఖీషణవి[క్రముం డస్మదియసం 

(గా మజయంబు (ప్రాణములు గంగ నై 6చునె పాండవేయు లు 

జామబలాఢ్యు లావావము దక్కుదుకే యది గాక వారు నీ 

చే మును పడ్డపొట్టు దమచ్విత్తములకా మఅవంగ నేర్తురే, 

వినుము తదీయయోధులును వీర 1గుణాఢ్యులు భీము మున్నుగా. 

గొని గురుం చాక కుండుదురె కూడుద మీత(డు నొవ్వకుండ6గా 

మనమును *నీతని౯ బలసమ[గుల మై యటు గాక యోడి రం 

చునికి పమాద *మేను మొగమోడక చెప్పితిం గార వేళ్వరా. 

అని పలుకునంతకుం గూడువొని. 

వహాంసేగెరము లగువాయములు నమృ తాంశు కేతువు మెఅయ 

నజాతరిపుండు 

2రుకునిభాశ్వంబులు హారిశేతనంబును (బస్ఫురిత ములుగ బవనసుతుండు 

శుకవర్గ వారులు (పస్తుతళరభధ్వజంబును నొప్ప సవా చేవపూగ్వజుండు 

నంబుద చ్భాయరథ్యములు శుండాలప ఆాకయు ఛోభిల్లం దదనుజుండు 

. గడంగి తమతమసిడములు [గాల |దుపద 
మాత్స ప్రసాత్యకోముఖ యోధమండలములు 

చారుణాటోపవి (కమో తావాలీల( 

*దోడు నడవంగ నడరిరి |దోణుమీంద. 

805. 

807, 

1, గళాఢ్య్యులు - వ. బె, ని తరిన్ - కొన్ని (పతులు. వ మౌను ఎన. 

1. వర్ణము లగు -ఉ. ఊ. ఎ. ఏ. ఐ.య.ల.వువీ. 2 వారిణనిభాళ్వముల్ 
వారికేతనంబును - ఒ. ణ. య ల. తి. కేకయమాగధులును.౬. గ. జ. శ. తోడ 

నడవంగ - కొన్ని (పతులు. ౯ 



805. వ, 

809. క, 

ద్రోజణపర్వము యాః [సథమాళ్వాసము 8083 

ఇట్లు పాండవబలంబులు జలధరంబులు శె లంబు గప్పుకరణిం గుంభసంభవుం 

బొదివిన దృష్టివథం బవరుద్దం బగుటయు నతండు *దెగియె ననుదిగులు 

మనవారికిం బున్లై నట్టియెడ నీకొడుకు గడంగి సేనలకుం జేయి వీచి 

యందు ముంగలి మై నడచువడముడిం దాంకినం దమకించి సాత్యకిని గ్భత 

వర్మయు తత్త త్రిిధర్ముని నై సె ౦ధవుండును యుయుత్సుని సువాహుండును 

నకులుని దుశ్ళాసనుండును సవాచేవుని( జి తవర్శుండును ధర్మనందను 

ళల్యుండును |దుపదుని బాహీకుండును విరాటుని వించానువిందులును (శుత 

కీ రిని వివింశతియు (శుతసేనుని సాల్యుండును [శుతసోముని( జి[త నేనుం 

డును ళ తానీకుని క శుత వర్మయుం |జతివింధ్యుని నశ్వశ్రామయు సౌభ దుని 

లత్ముణుండును శిఖండిని వికర్జుండును గుంతిభోజునీ దుర్ముఖుండును చగెకయ 

పంచక౦బును గర్టుండును గాశీశ్వరుని జయుండును బాండ్యుని ర్ యక్రే 

నుండును ధృష్టద్యువన్న్నపుతుల బృవాద్దనుర్ణయమి చ్రులును వార్థ జెమిని 

గృపాచార్యుండును మణిమంతుని భూరి శవుండును ఘటోత్కచుని నలంబు 

సుండును దలపడి శెన్నం గొలంది గాదు గాని మజీయు ననేకుల 

మార్కొని రిబ్బంగి భార ద్వాజునిం బరిమార్చను గావను బూని యక్కడి 

యిక డి* గు లుక్కు మిగిలి యొండొరుల కేతనంబులు గూలళ్ళి,య "టక 

కంబుల|పాణంబుల6 బీల్చియు సారథుల రూపుమాపియు నరదంబులు పటి 

యలు వాపీయు నాతప త చామరంబుల బడలు వటిచియు. జూపంబులు 

విలిచియు( గ_త్తళంబులతునియలు ధరళా దొరగించియు నెత్తురు 'లురలిం 
చియు నిత్రెజంగున ఘోరసం[గామంబు సేయుచుండ మధ్యాహ్నం బయ్యె 

నప్పుడు దన్నుం గవిసినధృష్టద్యుమ్ను నమ్ముల నవలీలం గుదియించి యగ్గు 

రుండు వెండియుం గొందజం బిక్కువలిచె ననీన విని ధృత రాష్ట్ర్రండు సంజ 

యున కి ట్లనియె, 

పీ రిచట నివ్వధంబున. 

బోరలగ నర్జునునితోడం బోక పెనంగున 

8058. - 1. చెగియనో యను దిగులు = ఇ. ఈ. ఎ. ఏ. ల. కొన్ని (పతులు, 2. తాను 

ముంగలి యె _ ఇ. ఉ.ఏ. కొన్ని (పతులు. లి, వర్చుని -శ,ష కొన్ని (పతులు. 

4. భూతవర్శంయు - శ. కొన్ని పతులు. క. విజయుండును - శ. కొన్ని (పతులు. 
6. గురియించియు = ఆ, ద. ప. శ. 
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వ్వీరులు సంళ _ప్పకు "ల 

మ్రైరొకొ యాతనిపరా| కమా తిశయమునన్ ॥ 

810. చ. అనవుడు నాత( ోడిట్టు లను నవ్విభుతో నది వెండి చెప్పెద౯ల 

వినుము నరేం|ద యట్టియడ పీరరసన్సు రణంబునకా భవ 

_త్రనయు(డు గంధసింధురవి తానము వె నడరించి భీమసే 

నుని6 *గినియించె నాతడు గనుంగవ నిష్పులు రాలుచుండ (గన్. 

శీ1]. క. శరజాలమవోవాత 

స్పురణంబున ను|గద ౦తిభూరిఘటాబం 

ధుం వొరివాపాపటలము 

విరియించుచు బెట్టు గవిసి విభు నొప్పించెన్. 

12, వ, అట్లు కురురాజు నొచ్చిన నడ్డంబు సొచ్చి, 

లీ1లి. శా. వంగాధీశ్వరు: డేను(గుం గొలిపి గర్వన్ఫూర్తి "దీ[వాన్ర్రవి 
ద్దాంగుం జేసె మరు త్తనూజు నత డుద్య(త్కోధుం డై వానిమా 

తంగంబుం బడ నేసి వాం డొజగుచోం దన్న _స్తకం బుర్వి డొ 

రిం గేలీవిధ మొప్ప నేయ బల మెల్లం జెల్లగిల్లెల వడిన్. 

వీ1శీ వ. ఆసమయంబున. 

జని భొగోద్ త్తుంు ను/వతీఠమం బిణజిని పొంఢబోనై స్యోంబులం గిలంచుటు ౫ 

సం, 7._256__19 

లీ15. క. దానవజయ మిం|దున కె 

ద్రానివలన గలిగె మున్ను శచానో[గము న 
య్యేనుంగు భగదత్తుండు పవ 

మానతనయు చెసకు( గొలిచి మద మెలరారన్, 

910. 1. & ట్లనియె = అ. ఈ. ఎ. ఏ.ర.వ.వా. వి. గదియించె - ఊ. వ. న. ళ గది 

యంగ _ వా. 

819. 1. దివ్యా న - ఓ. బొ. ప. బ. న. కొన్ని (పతులు. 

915, 1. దామో[గము - వా. 



(9) 

816. వ. 

817. సీ. 

818. వ, 

819. కం 

శీ20. క. 

దోణపర్వమ _ ప్రథమాశ్వాసము 8౧5 

కట్లు మననై న్యంబు ద్రైన్యంబు వాయం గొలుపుటయు నగ్గజంబు, 

కినుక మై “నిగిడిన కను(గవమెలు(గులీగముల శిముండటం “గెంపు 
గడలు *థొనంగం 

'జెవులు (మొగ్గించి రపూంచిన రౌ | దతర రేఖ వినువీథి. జూపట వేడ్క. *బెనుప 

గండున( జాంగినతొండంబు లయసమవ ర్తి దండము లీల( బట్టువలుప( 

గడు బెట్టిదపుటుర వడి( బదన్యాన మిలాస్టభి [(గక్య్థాదలంగం జేయ 

. ననిలపు[తుదెసకు నడరిన6 గని ధర్మ 

తనయుసేన జనులు దల్లడిల్లి 

చంపె6 జంెవి భీముసామజం బనియెడు 

నులివు గలయ జెలంగ6 గలంగి రధిప. 

తదవసరంబున యుధిప్టి రుడు. 

అలుకొందుమనముతో.6 దన 

బలముం బురికొలిపి పొదివి భగదత్తుని న 

ముల గప్ప నతడు వానీకా 

విలసిల్లుమవోంకుశమున విరియ జడియుచున్. 

గజము గొలిపి యాదిక్కున 

గజఘోటకభటనికాయకాయములు రథ 

(వజములు( బొడిపొడిగా న 

క్కజముగ వివారించె ీబాహుగర్వన్ఫూ ర్తిన్. 

అప్పు డాలోకించి. 

అలిగి దశార్జ్య భూరవమణు( డాతని( దొా.కినం జూడ నొచప్పె క్ు 

క్కూలుగలపర్వతద్వయముకై వడి వారల దంతియుగ్శ మ్ 

Si7, 

శీ20. 

1. నిగుడిన - చెక్కు (ప్రతులు. 2. గజము ముందట స. లీ. మంటలు =ర, 

4. కొనగం = వీ. శ. మ. స. వా. కొన్ని (పతులు; కొలుపం = వా. 5. యూవిన 

=వీ.మ. 6. బెంప_ వీ. శ. షమ. కొన్ని [పతులు. 

l. బహుళగర్వ = ఉ. ఎ. ఏ. ఐ.. 
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కీల నుగువీంక6 దత్కరిం బడం బొడిచెళా వడి సు పతీ 

_త్తలపడువాని జంపె భగదత్తుడు తోమరస_వ్రకంబునన్ , 

కీ2కి. ఆ, చంపి ఏ కమంబు సొంపారం జాండవ 

బలము *బడలు వడ(గ భ;దదంతి. 

జటులగతుల( బటిప సాత్యకి యడ్డంబు 

నడచి మేసే దొడ్డనారసమున. 

824. చ, కరిపతి జిజ్టినం దిరిగి [కమ్మల కేనూలొ్కని వృష్టి వీరు ను 
(= . బం 

- ద్దురరథ ముద్దతిం బెనంచి తొండమునకా వెన నెత్తి వీచి వై. 

చె రయముమై నశం డిలకు( జి, తముగా 2ినెడ చాటి పోయె. శె 

చ్చెర గజ మొండుమై( గవిసి చిందణివందజు సేసె మూంకలన్. 

825. క. సారథి తురంగముల మెలు 

పొగంగా( !రఅమి తెచ్చి యవికల మగునా 

తె రల్ల(ం దేర సాత్యకి 

వీరము వొలి వోవకుండ6 |బియమున నెక్కెన్, 

826. ఉ. భఖీము6 డువ|గతం గవియం బెల్ల గునాకరిచేతిశీకర 

సి మమునం దురంగముబు దోంగి కడున్ వెగ డొంది యీడ్చె సం 

| గామవినోదలీలకు విఘాతము గాంగ రథంబు నప్పు డు యా 
భ్రామపరా[క మస్ఫురణ6 చాకి మపర్వు:డు నచ్చె వా నిశేన్, 
te an నా! 

లి27. వ. ఆతసీవడుట గమంగాని సౌథ్యదుండును |డౌవచేయపంచకంబును ేకితా 

నుండును ధృష్ట కేతుండును యుయుత్సుండుశు గడంగి సామజంబువై శర 

వర్ష ౦బుబు గురిసిన నది కోపించి యురవడించి. : 

ల98. క. పదముల రథ'వావాంబులం. 

జదుపుచు' బై కొని యుయుత్స్ఫుసారథిం జంపకా 

తరీక 1. టిచ్చవడగ - హ. 

824. 1. మార్కొని వా. 2X, వెసదాటి.= ఉ. ఊ. భఘ,- జ. య. = 

ర్రినిక, 1. రరమిశెచ్చి, దడమిశెచ్చి - అనిపాళములు; బూన్ఫి తెచ్చి = వా... 



829. క. 

880. క. 

891. ఆ, 

లలత. క. 

లిలిలి. క. 

884. వ, 

దోణపర్వము _ (పథ మాళ్వాసము 

' చెదరక. యభిమన్యుని తే 
రొదవిన నది యెక్కి యాః డుద్దతి నేసెన్, 

నరతనయ పము ఖర థికవరులు 

నిభమ;. మీద నేయు వాలమ్మూలు ని 

స్టుకకిగతి శరద కమునై . 

బరగుత రణికిరణ చయము పగిదిం బొలిచెన్. 

రభసంబున( (బాగ్గ్మోతిష 

విభుడు గం గొలుపటయును వెన నది యరిపీ 

రభయంకరముగ వారల 

(పభ నడ నరదములు వె చెం బలుచదెనలం బడన్. 

ఇట్లు భీమ సేనునెపు నర్జుననుత 

(పముఖు లై 3 నయలఘు3 థికవరుల 

జృంభణంబు( జెడిన( 'జేడ్చడి చెడి పాల 

జొచ్చెం బాండురా జసుతుల సేన, 

కేన ల్రి భగదత్తుడు గదుపుల 

వెలుచువసులవానియట్ల విలసద్గతి న 

బృలము నెగువ *ధూళియు నా. 

కులసంరావంబు గగనకువారము నిండెన్. 

అని చెప్పి సంజయు(డు గురు 

జననాయక యపుడు నవ్యనాచిరణము ది 

క్కునం జి త్తం బిడి యడిగితి 
విను మయ్యోధవరుతెజంగు విస్పష్టముగాన్. 

807 

అనవుడు నాంబి కేయుం డాకర్ణనవాంఛ మిగుల నది నెప్పు మనుటయు 

నాతనికి నానూతి నందనుం' డి డి ట్లనియె. 

520, 

శీ82. 

1. గురియు . ఖ. ద.న..వ. వి, 'జలగళద భము వై = వా, 

. .$."లలి, అలరి, యిల = అనిపొఠములు. 2, దోలెడు = జ..ట. ద. ఐ. శ. 



8[8 శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

ఎవి అఆడనుయ భగదో తునిదెన రొండు బోలు మని కృొవునితోం వెన్నుఖి ఎఎ 
& ర లై 

సం, 12కి! 

8ీకిర. క. అంతకు మును భగదత్తుని 

దంతి యసమనమరశేళి. కదా గని వారితో. 

గుంతీనుకు( డి ట్లను మన 

మెంతయు వెన బలములోని కేంగగవలయున్. 

886. వ, అది యె ట్లంశుని, 

లీక? చ. "బిరుదు జిత[శమంబు బల'భేదన శాలి మవో(న్త్రశన్త్రపా 

తరయము సై_(వ కినోపు భగదత్తునియేను(గు దానికో లలం 

కెదిరుగక పోర నెవ్వరికి. దీఅదు నీవును నేను లేనిచో 

భర మగు 'నేండు రాజునకు( బావనికిం దల కొంచదెడుళా మదిన్, 

888. ఆ. అనిన నట్లకాక యని శారి యరదంబు 

(దిప్పి యాత్మ సేనదిక్కు వోవ 

నిచ్చుటయును వెనుక నెయిది సంశ _ప్పకు 

లార్భి పేర్చి కురిసి ర్భన్ర్రసమితి, 

889. వ, ఇట్లు చతుర్షశసవా సర థికముఖ్యులు బిట్టు ముట్టిన. 

840. క. బలముల' గావ జనుటయు 

నలవు మెజయ *మగిడి వీరి నడంగించుటయుక్షా 

వలయుపనులయం దిప్పుడు 

దలంవొని 2 యెద్దానిం కి-జేయం దగవో నాకున్. 

895. 1. నీలం టట. ద. వీ. శ.వ. ౨9. దాకగ వ. 

8ీ87. 1. కరువలిపట్టి శ|తుజనభాదనశాలి ౬ వ. 2, "నేర్చు - జ. బ. శీ. దిర మయి పోర. 

జె. ఖ దిరముగం బోర = ళ, 

888. 1. వెలుచ కురిసి _ అ. ఆ. ఇ. ఈ. "పెక్కు. [వతులు, 

లీక, 1. వేగ _ హా. లి, మును జేయ చేది శగవో నాకున్ వా. శీ, నీత లి. 



వి41. వ, 

842. అ. 

48. క. 

శ44. చ. 

ద్రోజపర్వము _ ప్రథమాశ్వాసము . రి[3 

అని వితర్కించి వివ్వచ్చుండు నంశ_స్తకవధంబ యుచితంబుగా నిశ్చయించి 

మరలి గాండీవీగుణక్వణన మేదురరోదనీకువారుండును 'బేవద త్తధ్వానవి 

దళితీదళదిశానందోహుండును నై దవ్వజాణంబులు పరగించినం గేతనాత 
పతచామరీవ్యజనంబులును భేకళంఖ కావాళమృదంగంబులును యుగా: 

తరథాంగకూబరంబులును దంతళుండాలీకుుంభాకుళశదండంబులును ఖుర 

స్కంధ వాలంబులును ధనమగ్శ ఇర మునలముద్గర తురికాకుంతంబులును దను 

[(శాణకంకట 'మ_స్తకన్ళేదంబులును మకుటకేయూరవోర కంకణాంగు 

భీయకంబులును శిరః$ఃరవకుఃకుతికటిచరణంబులును దునియలుం బతి 

యలుం దుముళ్లుం బొళ్లు వై రాలినన న్నేల ఘోరంబును నభిరామంబు నె 

యుండె నర్వభూతంబులును వీభత్సుం [బశంసించెం గంసారి విన్మయ।|పమ 

దమగ్న మానను డయి కిరీటిం గరతలంబున నప్పళించి యగ్గించె నివ్విధం 

బున నవ్వీరరథికులం బిలుకుమాగ్చి "పేర్చి ర థాంగపాణిం జూచి రథం బింక 

రయంబున నక్కడకు నడపు మనుటయు. 

ఆతం డట్ల చేయ నరవాయి గొనక సు 

శర్మ దాను ననుజచయము.6 బెలుచ 

కేనెయిది పార్ధపార్థ యిట్లు వోందగునె యే 

మనికి. విలువ బిలువ ననిన నతడు. 

పిలిచిన మరలమి దగ ద 

బృలములం గాచుటయు వలయుపని మొనది నీ 

1వలసినవిధంబు సేసెద. 

దల(కొను 2 మొక తెఅంగు దై త్యదర్పధ్వంపీ. 

అనుచు మురారి జూచుటయు నాత(డు చేరు మరల్చ మోమునం 

గినుక మునుంగ న వ్వొలయం గీడి (తీగ ర్తుని చాపదండ కే 

841. 

లి4ీది. 

848. 

1. గుణచండక్వణన = పా. లీ. దథ = చెక్కు. [వతులలో లేదు. లె. ధ్వజంబు అం 

ఈ. త. 4. కుంభవంళ - వా; కుంభాంకుళ - కొన్ని (పతులు. ల. శ్మరాసిముసల = 

కొన్ని (పతులు. 

1. నెగి = ఈ; నడరి వ. 
నో 

1. వలచిన - ఇ. ఉ. ఊ. ఎ. ర. కొన్ని (పతులు. 2. మేపనికినై న - ఊ. ఎ. వ, 



8i0 

8ీ45. వ. 

846. 

847. క. 

848. ఉ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
Wu 

తనములు (దుంచి వె పడినతమ శ్రి నంతకు| పోలి కన్ని యా 

తని నవలీల నొంచిన నతండు *వెసం బడి మూగ్చ్భ వోవుడున్. 

మగిడి యట నిరూపించి నాకాయణు నుద్దేశించి, 

సీ. పాజడుమనసేన ౩రగెడుం¥జెందూ®ి నభము గోలాహాలతుధభిత మయ్యె 

భగ దత్తుకుండాల మెగచుచు నున్నది వజఫుము "వెసదాని వె రథంబు 

నావుడు నతండు వ వోచేగమున రథ్యము.ల+ దోల(8గ6 గరిటి యలవు( జలము. 

మెజయంగ నీమొన మెటుంగు వాలము శిల కే లుము సేయుచు సింవా 

నాదమునకు6 

(వాపు లై బేవద త్తంబుగీరవము గుణము 

'రావమును ద్ క్షటుంబుల (వయ్య. జేయ 

డలు నొ క్ట వచ్చి వివ్వచ్చు. డడ్డంబు సొళ్చి desc 

జండీ చేస్టితోద్దండ వేదండమునకు, 

అనిన వినీ ధృతరామ్హం డి 

ట్రను సంజయుతోడ భీషణాటోపత న 

ర్లును6 "డి కైయిదిన భగద 

త్తుని కతనికి నేమిభంగి దుర మయ్యెనొకో. 

నావుడు నాతం కేడాధరణినాథున కి ట్లను నట్లు చా. కినం 3 
డజేవ దలిర్చ వి| క్రమీవి కృంఖలుం డై 2. భగ దత్తు డుగబా . 

ణావలిం జార్జువెం బణవె శనన్నియు నవ్వుచు. దుంచి వైచియ 

ద్దేవషముండు నొంచె దృఢదీ_ప్పగరంబుల దంతి నాశనిన్. 

1. వసంబరి = అ. ఆ. ఈ. ఉ. 

1. పొండి = అ. ద. న, శ. వి, గెంధూళి = పెక్కు (పతులు. వి, నలిగిట్టి _ 

ఆ. ఉ. ఊ.ప.ర. కొన్ని (పతులు. . నజకుచుం దగ సంవాఎశ, మ. ర్, పాంచ 

- శమన టీ ఐ. 6. దోర్డండ వేధ ండతండ = జ. ట. బం 

1. డ మెదిరిన = ర, వీ. శ. వ వ. కొన్ని (పతులు; డట్ల యడర = వా, 

l. డమ్మనుజ = ఊ. ఎ. ఏ. 2, విజృంభితు డ్రై'- ఊ..ఎ, ఏ, శీ. నమ్విశిఖంబులు =: 

వీ, శ. వ 
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'శీ49. తే, అలుంగుటమ్ము =) దాంకిన నలిగి భద 

కేకుంభి రౌ దంబు నొంపారం గొలివ నతండు 

వారి సేనల గోపిశావరుండు నరుడు 

దెగిరి తె రనుపలుక.ల దిగులు వుట్ట, 

వీ50., క. బలునిడిం గరి గవియు.డు వెస 

దొల(గించె రథంబు వెరవుతో వారి యది యి 

టల మగురయమున6 జనిత 

దృలము బడల్పడ(గ( "జేసె. జాగ వముఖ్యా. 

శేర!1. క. వారి నేమియు నన నేరక 

కరిదెనం గనుంగొనుచు నవుడు గజచుచుం బోని 

నిమ్మరద మని పలిక6 గక 

హరులను సమ్ముఖము సేసె నతడు గరటికఃన్, 

లీర్లి. క, శౌరిమెమిని భగవత్తుండు 

నారసములు కేనినిచి యేసె నరుం డల్లి మవోో 

'దారోద్దతిం దచ్చావపి 

దారణ మొనరించి [గుచ్చెం దనువునం దూవుల్. 

తి5లి. సీ, కోవంబు గదికి పార్దోతిషవతి చతుగ్రశతోమరము లిందతన యుమీంద 

నడరించుటయు "న పొడి సేసి |క్రీడయేకుంగు పక్కెర చిబునుగ్గు సేయ 

నది గప్పియున్న *నుఘావలి విచ్చిన శికొండ చందంబున నుండె శ క్రి 
గొని భగదత్తుండు దినశేజభంజను వై వ నడుకు కీముత్తునియగా 

నణీ కె( చార్గు 

49. 1. దంతి...దజిమె నతయడ - వీ. శ. వ. న, ళ, 

శ్రి... 1. డుం గరికిన్ - వ. కొన్ని (పతులు. 

852. 1. నించి - ఆ. ఊ. ఎ. ప.; [గుచ్చి - ద. వ. 

ఈలి _ 10 చెడ పొడి చేసి - ఈ. ఉ. ఊ. ఎ. ర. న. వా. ళ. కొన్ని (పతులు. £. మేఘాలి 
' వన విచ్చిన పోల్చుకొండ - క. డ.వ.,వా. లి. నొప్పారు గిరిభంగి = ఈ. ఉ. జూంత 

కుని వై వ, - చెక్కు ప్రతులు. క. తు త్తునియగా = ఆ, ర, 
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శీర. మ. 

తీర్. ఉ, 
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డాతపత్రంబు 6దునిమిన *నతనిమకుట 

మత(డు కఘనతోమరంబున న*లం జేయ 

మెచ్చు గినుకయు.6 బొడమ వివ్వచ్చు. డగ 

వికిఖస _ప్పతిం జొనిచె నవ్వీరీ మేన. 

రభసో!ద( గత 2బూన్ని దీపు లడరం | చాద్ద్యోతిపాధీశ్వరుం 

డథిమం। తించి నిజాంకుళశంబు € విజేం| దాపత్యవకుంబు సూ 

చి భుజోల్లాసవి భాసి యె బాచ్ వై చెం దద్భలం బెల్లి భూ 

రిథ యో ద్రేకతరంగితం బగుచు ఘార్చిల్లంగ రౌ (చాకృతిన్. 

అప్పుడు శౌరి పార్థునకు నడ్డమ.గా6 దన!మే నమర్శి ను 
జగ త్తి a 3 1 | 4 గ్గ ప్పెనలారు "పేరురమీ*నకా ధరియించిన నమ్మహో(న్త్రమం 

దొప్పె నవారుణాంబుజకీకృతోజ్వలమాలిక యె శీచిరస్టి తిం 
శ్డః జ a @ 

జొప్పడి నూతనా|భతలశోభిత మెన మెలుంగుచాడ్సునన్, 

లీ56. చ. కనుగొని ఫల్గునుండు మురఘశ్మర యి ట్లగునయ్య 1సాంపు నొం 

దినకరుణావిశేషమున దేరికి సారథి వై తి గాక యే 

పనులును బూని కిచేయు టిడి పాడియ కేజము నీవు దప్ప జూ 

చిన *జెడదే ననుం జులుక6 బేనీతి మాటలు వేయు వేటికిన్, 

శికర్, 

56. 

6. (దుంచిన _-ట. ద. నరికిన _జౌ.న. 1. నలిగి వ. 8. శిఖర తోమరమునఎ= 

వా. 9. నొడల - ఆ. ఇ. ఈ. ల. కొన్ని [పతులు- 

1. (దేకముతోడ = ప, బ; [చేకత బూన్చి = ఒ. 2. జూచి = ఖ. జ. యు, ట. క, వ; 

బూని = హా. 

1. మేను సేర్చినన్ , మేన జేర్చుడున్-అని పాఠములు. 2, వక్షమున [గక్కున నిల్చిన 
నమ్మవో - అ. లీ. (గాల ధరించిన యమ్మవోన్హ్ర _ వీ. ఉ. మట్లొప్పి = ఊ. ఎ. వ; 
జొ, రీ. సముజ్జ ల ఎగ. జ టబ. 6. రణసలిన్ గ. జ. బ; రణసితిన్ = 

థి © 
అ. ప. వ. 

1. చింపు నొందిన.వ. ౫2. లకు బూని=ఇ. ఊ. ఏ; లకు బూని నీకదియు పొడియొం. 

ఊ. ఏ. లి. చేయు డిదిపాడియె _ అ. ఆ. ఉ. ఒ, ఖ, కొన్ని (పతులు; చేయనని 
పాడియు చేజము - ర. శీ. నగశే ద. వ. 
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లీర7. వ. 

858. ఉ, 

లీర9. వ. 
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అని దూణినం గృషఘ్షుండు దొల్లి భూమిదేవి గామించి యోగని[చాసమ 

యావసానను పబుద్ధుం డె యున్న విష్ణుకడకుం జనుటయు నతండు తత్సం 

గతిం |వీతుం డై యున్నాతికి వరం బిచ్చుటయు నవ్వరంబున *నవ్వెలంది 

యం దుదయించిన నరకునకు వై_ప్లవ్యాన్ర్రంబు విధేయం బగుటయు నది 

భగదత్తాయ త్తం బై యునికియుం *దద్దోరసాధనంబు దనకు( దక్క నొరు 

లకు నోర్వ రామియు నెజింగించి యది యట్ల కాక దీన నెగైమి యని 

మణియుం దగుమాటలం గిరీటి *ననునయించి విరోధిం జూపి వీ. డిప్పరమ 

సాధనంబు వృథ రయగుటం చేసి వెజంగు పడియున్న వాండు ఏీనితండిని 

చేను చెగం జూచిన ట్లీ కూరకర్ముని. విలుకుమార్సు మనిన గొండొక 

6దేజి యాతండు గాండీవగుణంబు సారించి దృఢముప్టి నేయుటయు,. 

_వి భోగదో తుండు ను[వలీకంబుకోడ నథనుచోం జచ్చులి =2- 
- జో 

సం. 7.28.40 

వాలిక దొడ్డనారసము వ|[జము వై లము చా(కునాక ఖతి౯ 

ఫాలముమీ6(ద6 దాంకిన నిభంబు 1వెనం బడి కొమ్ము లూంతగా 

(వాలుడు నర్జచం[దరుచిర (పదరంబున( (దుంచె కాంప్ 

విద్యాలసితుండు గీడి భగదత్తుని కంఠ మకుంఠితోద్దతిన్. 

ఇట్లు దంతిని భగదత్తునిం బరిమార్చి మాటు లేక మలయు మధ్యమ పొండ 

వునిం గనుంగొని శకునితమ్ములు కిన షకుండును నచలుండును చాంకిన 

నతండు వృషకుని రథరథ్యసూతధ్వజ చ్చ త్ర, చామరంబులు రూపట నటికు 

టయు నాతండు సోదరునిరథం బిక్క నప్పుడు వారి కడ్డుపడిన గాంధార 

లిర్'. 

850, 

859. 

1. నన్నాతియందు - ఊ. ఎ. ఏ. 2. దర్దారాపాతంయబుదనకు - అ. ఆ, ఇ. ఈ. 

చెక్కు. (పతులు. వె, నెగ్లేమి = పెక్కు [పతులు; నేమి _ చా. 4. ననూనయించి. 

శ, పమ. పెక్కు (పతులు. ర్. యగుటకు - కొన్ని పతులు. 6. ఇలిసి = 

కొన్ని (పతులు. 

1. ధరంబడి; వనంబరి = అని పొఠములు. 

1. బిలుకుమార్చి - స; దునిమి = టి. ద. 2. వృముండును - “సెక్కు ప్రతులు. 
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శీ60. “క, 

861. వ. 

868. ఈ, 

864. ఉ. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము ' 
స్స 

వీరరథిక పంచశతంబు( బంచగ్వంబు నొండించిన సం[కందననందను నురవడికిం 

'దెరలక్ యేక రథము లగునయ్యిరువురుం బరా |క్ర మించిన. 

చేరి యుండుట ననువై నవారి నొక్క 

నారసంబున బడ నేసె నరుడు దానిం 

జాచి కన్నీరు నించి నీనుతులు సాల 

గుంది రర్జును నపుడు మార్కొనియె శకుని. 

అతండు మాయావి యగుట ననేకమాయలు గల్పించిన మొగిళ్లు "వరి 

పాపాూణన్భత వివిధాయుధంబులు వివ్వచ్చువెం గురిసెం బదంపడి తమం 

బడ'ెం వివప నీళ్లు వెల్లిగొనియె మణ్యు మహోరగశార్దూలాది [కూర 

సశ్వంబులు గవిసె వారి నెల్లను దోడ్తోన దివ్యా(స్ర్రు వేది యగునాసవ్యసాచి 

యడంగించి యల్లని నగవుతో ని ట్టనియె. 

మాయలు జూదముతోడన 

పోయిం గా కింక నిచట బొనంగునె యవి మ 

కాయకము అడ్డ సాశ్లో 

నీీయాచవి లేదు పొమ్ము నిలువక మామా. 

అని “పలికి 2వాలుటమ్ములు 

తనువున నినుచుటయు( గలఃగి ఛై_ర్యము మానం 

బును వీటి.బోవం బాను 

జననాయక నీమఅంద సరివారు నగన్. 

ఆత౦డు వాణినం *చెరలు నచ్చటి సేనలం కీగాలొ్కనంగ సి 

కాతత బాహుఏీర్యులు బకారియు సాత్యకియుం గడంగి తో 

pra ల! 

1. దొరుగ నీ_న. 

1. బరగించి = ఈ, 

1. యాసది = అ. ఊ. ఏ. ఏః యానలు విడిచి = జ. శ, 

1. వలుకుచు వాలమ్ములు = ఊ. ఎ. జ. బ.వాా వి, వాలురమ్ములు = టి, ఈ, 

క. ఘ. చ. శ. కొన్ని (ప్రతులు. 

రలె ,,. సేనలు _ కొన్ని [పతులు. 2, నూల్కొనంగ టట. ఈ. త.వ.ళ.మ. 
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డై. తనపార్శ్వ్రభాగముల నార్చుచు. దోలంగం దోలె ఖేచర 
(వాతము మెచ్చ [గడి కురురాజును ;దోణు(డు నున్న చేలకు, 

శీ65. ఆ. బలము విణిగి రెండుపొయు లె యిటు ల 

మృనుజవిభుని గురుని మణువు సొచ్చి 
(దోణు( బొొదువుం డనుచు దుర్చమలీల నా 

దిక్కు వారు గవిసి రుక్కు. మిగిలి. 

866. క. చను( డడ్డం బాచార్యున 

కనునెలుంగులతోడ నీ'నుతావరి వెస మా 

ర్కానుటయు మనసేనలు పురి 

కొని పాండవబలము.( చాం కె. గురువంళనిధీ, 

శీ67. క. గురుం డొడ్డుగ6 దమకంబున. 

గురువీరులు( బాండుపు| తకులయోధులు నీ 

ర్భృరసమర ద్యూతక భా 

నిరతిం గీడించి 'రు గనిపుణత మెజయన్. 

శీ68. క. శరగురుం డెచటికిం దణిమిన 

'వెరవున నచ్చటికి నెల్ల వి|కాంతిధురం 
దరు: డగుధృష్టద్యుమ్ను (డు 

బరవసము దలిర్ప నడ్తపడి *పోరా జెన్, 

869. చ. కురుపతి ధర్మనందను లకుంఠితవి[ కమ కౌతుకంబునం 
బురికొలుపంగ నై న్నములు వోక ెనంగెడు రౌదభంగి క 

ల ఇల 8 a చ్చెరువడి 'యున్కి *నిట్టు లని చెప్పంగ “నిప్పుడు నేర నయ్యెదం 
గరిపురనాథ చూడ ఏన గల్లునె య మ్మెయికయ్య 'మెయ్యడన . 

866. 1. నుశానీకముమా = ట. ద. ప. 

867. 1. ర్మన్త్రనిపుణత వెలయన్ - ఊ. ఎ. ఏ. 

868. 1. వీరవికాంతి - వా; దరమి = ఊ. ఎ. ఏ. 2. పోరె నృపా = వా; పోరాడున్ - 

రవ, ల. 

869. . 1.యున్న నిట్లు లని - వా; లెల్ల రిటనియు- ణ. 2. నీసుతుని సేనకు పొండు 
ఠి ౧౧ ౧౧ 

కుమారు సేనకుం - గ. జ. బ. లి. నేనును నేర _ణ. వీ. శ. వ. 
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870. 

871. 

$72, 

878. 

874. 

875, 

876. 

Ux ౪ 

a 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము Ur 

అకెడ, 
ట్ 

నీలు డనురాజు గ రుసుతు 

చె నీలం దేలు వజపం బటువికిఖమునం 

గీ లెడపినజం [తము] క్రియ 

నలం బడ నేసె నతండు న్భపు( డగ్గింపన్, 

చచ్చిననీలునిం గనుంగొని 

విచ్చిన నై న్యంబు గురుడు వెనుకొనుటయు వే 

వచ్చినధ్భష్ట్రద్యుమ్ను ని 

నచ్చినయబ్బలము మగిడినం బో రొచ్పెన్, 

అప్పుడు సంశ _పకులు నారాయణగోపాలబలంబులం గూడికొని వఆఅతెంచి. 

ఓడితమె మేము రణమున. 

గీడికిం (గడించి రాక గెలుపే యత. జే, 

డీ డా6గి పోయిెనొకొ మా 

తోడిబవగ మిట్లు చాను కీదొలంగినం చెగునే, 

అనునెలుంగులు నింగి ముట్ట దతిణభాగంబునం గవిసినం గవ్వడి యట 
నడచి వారికిం గయ్యం బిచ్చిన న శ్రెజపి గని తలుము కౌరవ యోధులకోలు 
తలకుం గాక దమసేనలు చెరలిన థీమ'సేనుం డదల్చి మార్కొని, 

* లలు మిగిలి వచ్చు బాహికు 
“7 

నిలు మని విశిఖముల నొంచ నృపతియు గురుక 
రుణ నళ్వ శ్రామయు న 

మ ఆలవానలు గురిసి దొక్ష గా మొగి నతనిపయిన్, 

గ. చు డేవేడీ డా” నొకోమా _ గు తి. 

. దేరు (సాధు రేఫముతో) = వీ. శ. న, 

- దెచ్చో డాగి ఖు, శ, శర. మ. నూ; డున్ , వేడి చెడి దాగనొకొ మా, తోడి _ 
ద.న.ళ. ౨. దొలగుం జనునే_ గు. తి, 

- నొంవ వెక్కు (పతులు. 



వగ. వ, 

878. క. 

తీ79. చ. 

శ80. మ, 

(దోణపర్వము _ ప్రథమాశ్వాసము $17 

అతం డందణ కన్నిరూపు లై యార్చుచు నేట్లాడె నిట్గొక్క-నిం బెక్కండు 
వొదివినం గనుంగొని కౌంతయా[గజుండు పురికొలుప నకులనవాదేవ 

సాత్యకిసొభ[దు లాసమీరప్పుత్తునకు చాసట మొ దుర్యోధనాదులం దల 
పడుటయు ండు'సేనలు గలయకా బగసెని ట్టపరావ్లంబునం [గందుకయ్యం 

బయ్య నం దరదంబులు దా(కుపెల్లున డెల్లుకరుచును గరవాల ధారల 

గాననగు కుంభికుంభమౌ క్రికంబులును దురగఖురపుటంబులం గరటికరదం 
బులను జెనంగొనుచు (వేలు పెవులును "'దెగిపడియు నంకుళంబులు విడువక 

మిట్టిమిట్టిపడుబాహువులును దొండంబులం బెనంచి యెత్తినం *దారును 

వాయంబులు | వేలురావుతులును ముందఅికాళ్లు 'దెగ, వేసిన (మొగ్గి కూలు 

శుండాలంబులును సామజంబు లడరి రథ్యసార థిరథికనహితంబుగా మల్లిడి 

గొనం |దొక్కిన 'నేలం గలసినరథంబులును నాశ్వికు లొక్క_ మొగి జెక్కినం 

దునిసి పడి యేమిటియంగంబులో యనుసం దేహంబునకుం బ ట్లయి యున్న 
పచాతిగా తఖండంబులును జూచుఖేచరులకు వెక్కసం బీొనశ్చె నట్టిసంకుల 
సమరంబున ధృష్టద్యుమ్నుడు. 

మన కిది సమయము సుండీ 

యని [దోణుని. జూపి తలుమ నమ్మొన రథికుల్ 

గని శపొదువుండు నంపుండు పొరి 

గొనుండు దునుమ.6 డనుచు. గూడుకొని యతనివయిన్. 

కవిసిన నమ్మహాభుజుండు గన్నుల దట్టపు.గ౧౦ ెలర్చ ఇ 

రవముగ దివ్య జాణనికరం బడగంచినం చేట్ చూడ రా 

క వెజంగు నొంది చితములకె వడి *నాఘనయోధు లుండ నీ 

రవుతులు జోదులుకా రథికరాజియు వారమొనల్ గలంవగాన్&. 

తను నతుంిోదతి( విలి: దుగ మభుజా వర్చుంబు శోఖిల( దా 
ఫ్రీ అ ల] a య 

కిననంశ సక కోటి 2నొంచి సమర | కీడాకళా కౌతుకం 

877. 

878. 

879. 

990, 

1. పదంబులను, రవణంబులను = వ. 2X. దొరగు, తూగాడు = అని పాఠములు. 

1. పొడువుడు క. డ. త. ళ. 

1. నాహవయోధు లుండ ౬ ర. ఈపద్యము తరువాత “ఇ” (వతిలో నీ క్రింది వచన 

మధికముగాగలదు. వ. అంత నక్కడ్మ నర్జునుండు. 

1. త్యుగత - ద.ప.వ. 2. నోర్చి - ఈ. ఖ. వ. 
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వీర1. క. 

లర52, ఉ, 

888. క, 

శీ64. వ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ఆ 

కిం. నవరిస ఫ్ర ముల్ బున నాభీలక పీం దశేతనపరిస్ఫూర్ణ [రో సఖాజాలముల్ 

పీనువీథిం బరగంగ వచ్చె మగుడకా వివ్వచ్చు. డచ్చోటికిన్. 

చిచ్చునకు( దోడు గరుకలి 

వచ్చిన[కియ ఖీముకడకు వాసవి యిమై 

వచ్చిన మనయోభావళి 

టీచ్చవడియె వారిమొన దజిమికొని వచ్చెన్, 

బాసట యె వృకోదరు(డు పార్శ్వమునం దటుమంగ వై రిసం 

(తాసనమూ ర్తి వానవి శర! పత తిం దొరంగించి దోణును 

ల్లాసము మాన్ని కౌరవబలంబులు నెత్తురు వెల్లి. చేలా 

చేసిన గర్భ కర్ణ మము జేకొనవే యనుచు౯ భయంబునన్. 

= శ్రరారునులయుర్ము = 
జట టి 

సం, 781.48, BU 

తనవెనుక !చెసకు పాణీన 

ఘన్యయోాధుల( జూచి వాహుగర్వన్ఫూ రిం 

దనరుచు నోడకు. డోడకు( 

డని పలుకుచు. చా౮కెం గర్హుం డమ కేం[దసుతున్ , 

కట్లు చాశి యతనివై నాగ్నేయా(న్సుంబు బయోగించిన నతండు వారుణ 
బాణంబున వారించి 'వాలమ్ములు గురియం గూడ. కొని ఖీమసాత్యకిధృష్ట 

ద్యుమ్నులు శర|త్రయంబులు సూతరూనుమేన నాంటించిన నతండు గాండీవ 

నిర్ణత చండమార్గణంబుల మగిడించుచు నమ్మువ్వుర చాపంబులు నవ్వు చుం 

(దుంచి వారలు శక్తులు వై వ వానిం దునిమి పేర్చి యాగ్చిన నర్జునుండు 

నారాచీస_ప్తకంబున నవ్వీగు నొప్పించి యతనిం దలకడచి తన్ను. దల 
పడినయత నితమలతలలు మూండ. ను భూమిదేవికి బలి సేసె నంత ఖీముండు 

5859, 

లర9. 

884. 

1. మాపి = చెక్కు (పతులు; మాయ ౬ వా, 

1. చెసకు _ పెక్కు |ప్రతులు; కోడి _ వా. 

1. మరలించి -ఊ. ఎ. ఏ. ల. నిచయంబున = ఊ. ఏ. వ. 



శీ85. క, 

866. సీ, 
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రథంబు డిగ్గి వచ్చి గచాదండంబునం గర్గ బంధువులం బది'వేవురం శీబడలు 

వటిచి మరలి రథష్టు( డె వేజొక్కవిల్లు గొని వికిఖంబులు వణపి యంగ 

వతియంగంబులం దురంగశరిరంబులను నొప్పించె నాలోనన యప్పాంచాల 

వరసుతుండును శై నేయుండును నొండీవిండ్లు గొని యతనిసారథి 'యొజి 

గను జాపంబు విజుగను నేసి రాసమయంబున దుర్యోధనుండును (దోణ 

జయ[దథులును *నెయిది శాతవసము[దంబున మునుంగకుండ నారాధేయు 

నుద్దరించి రట్టియెడ. 

ఉభయబలంబులు. బుుకొని 

కేయిభరథతురగభటతతి మహీం గూలంగ *న 

తుధితము లే పోరా డె 

ఆ శ్రి |బభువులు వెను దన్ని చూడం. బార్థివముఖ్యా. 

కాలువ లై పాజుకీలాలజలముల దేలి *పోయెడుమృత దేహములును 

| బేవులపోవుల “పెల్లున( బి తిత చ్భాయంబు లగుమాంససంచయములు 

గరివాయంబులక శేబరముల కింద గొండొకతో(చు భటగా |తనికరములును 

 దలలవపెందఅచులో మిలమిల మెదళలెడు కఠరపదంిబుల నవఖండములును 

రౌ దభీభత్సన ర్హ= రంగభంగి 

నపుడు సమరాంగణము ఘోర మయ్యె జాడ 

(దోణఫల్లుననిష్టురోద్దురని వాత 

జాత మగు నమ్మహోడ్భటీసంకులమున. 

లిరిర్, 

866. 

లి. బడనేసి _- కొన్ని (పతులు. లీ, విళ్ళు - కొన్ని (పతులు. 5, నెదిరి _ అ. ఊ. 

ఏ. ట. 

1. యిభాది చతురంగబలములు మహిం - అ. ఆ. ఈ. ఉ. శ, వా. పెక్కు [వతులు. 

వ. సంతుభితము ల - ఆ. ఉ. ఊ. ర. వ. వా. కొన్ని (పతులు. లి, ఈపద్యము 

తరువాత “ని (ప్రతిలో నీకింది వచనమధికముగా గలదు. వ. అట్టి యవసరంబున, 

1. పాండు, యాజెడు = అని పాఠములు. ౨2. బులు నూరు ఖండములును = ఖ. 

గ.శ.ష. లి. సంగరమున = ఇ. జొ. చ. జ. బి. 
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లీ67. వ, 

8868. మ, 

889. వ, 

$90. అ, 

శ్రీ మదాంభ మహాభారతము 
(| 

అంతం బతంగుండు పక్చిమా! చలంబునవులకుం జనీన సంధ్యా రా గంబు. 

సొంపునం 7౦ పినుమడించునెత్తురుమడువుల నోలలాడుభూత బేతాళంబులము 

శవకబళనలోలంబు లగున్ఫ గాలంబులను ఏమా ంసచర్వణకోలాపహాలబహుళంబు. 

లగుకంక గృ! ఛాదివకికులంబునుం జూ-చియు6 జాండవబలంబు సమయనము 

చితం బగుసమరివిరామంబునకు నున్ముఖం బగుట యెణింగియు మున్ను 

సవ్యసాచియురవడికిం గాక తమమొన _ెరలుచునికిం 'జేసియు *నదియు. 

మెయిగా నాచార్యుండు దొరలకుం "జెప్పి సేనలం దివియ నియాగించె( 

బాండవనై న్యంబులును మరల నివ్విధంబున నుభయ నె న్యంబులు నిజ. 

స్కంధథావారంబులకుం జనునవసరంబున మనజనంబులు (దోణి పతిజ్ఞాభం 

గంబును ఫల్గునుపరా[కమస్సురణంబును నతనియెడ నచ్యుతునకుం గల 

ర్హ్రైహార్టవిశేషంబును నుగ్గడించుచు విన్న 'నై_ పోయిరి వేగుటయు.6 గయ్యం 

బునకు వెడలునప్పుడు విషాదవివర్ష వదనుం డగుచు నీతనయు6 డెల్ట్రయో 

ధులు వినం గుంభసంభవున కి ట్లనియి. 

"పెనుపారకా వర మిచ్చి 'తట్లు *గడిమికా భీమా|గజుం డాజిం గి 

ట్టిన బట్టం గడునగ్గ మైనయెడం |గోడిం శప్పు ని మైనం జా 

లనివా( డందురు నిన్ను నన్ను. గుటిలాలాపంబులకా వెల్ చే 

సిన నీ క్రైనది యేమి యా|శితగుణ! శష్టుండు వంచించునే. 

అనిన విని గుకుం డ|పీతుం డయ్యును గటకటం బడక యతనితో ని. 

టనియె. 

నరునివి|క్ర మంబు నారాయణునిమవా 

తృ్వంబు నెజీంగి యెజీంగి తగునె యిట్లు 

వలుక ధర్మపుత్రు.వె6 జేయి వదలక 

వారు రార సెక్కువరుస లధివ. 

887. 

.898. 

890. 

1. చలళ్ళంగంబున వుల - కొన్ని (పతులు. 2, మాంసాకమణ - శ, మ. పెక్కు 

(పతులు. ల. వివోరంబునకు విముఖంబు గాకునికి యెణింగి-వీ. ఈ, వ. కొన్ని (పతులు, 

4. నదియ మేలుగా - ఖ. డ. త; నదియ మెల్పుగా - ఊ. 5. న్నేవోర్ట్ర _ వా. 

1 యట్లు, తెట్లు = అని పాఠములు. ౨. కరుణన్ _ ఎ. 

1. పుచ్చగ =- కొన్ని (పతులు. 



(4) 
991. &, 

లీలి2. వ, 

లీలల. మ, 

౪94. వ, 

895. ఉ. 

ద్రోణపర్వము _ ప్రథమాశ్వాసము 821 

ఎవ్వరి నెట్టు సేసెదనొ 'యేర్పడం జూడుము నేడు పోరికిన్ 

గవ్వడి రాకయుండ. దొలంగం గొనిపోవ(గ జాలువారి నీ 

వెవ్వరి నై_న( బంపు మిది యేటికి నొండొకబుద్ది సేసెచే 
2 నవ్వుచు. బర్కినకా ధరణినాథ య“నత్యము గల్ల నేర్చునే, 

అనవుడు. 

విని సంశ పకు లేము దక్క నొరు లావివ్వచ్చు భంగించి ౩ె 

ట్రనికిం వాపి 'యలంప నేర్పు గలరే యంచుకా వెసం బోయి పి 
ల్చిన నప్పార్టుండు నుద్ధతిం జనుడు నకీణో[గళస్రా(న్ర్రవ 

_ర్తనఘోరం బగుసంగరం బచట రౌ దోస్సీత మై 'జెల్లగన్. 

ఇక్కడ భార ద్వాజుండు పద్భవ్యూవాంబు ావించినం గాంతకేయా|గజు 

ననీమతి నభిమన్యుం డయ్యొడ్డు భేదించి సొచ్చి బృవాదృలలవ్మణ[పభృతు 

లగు భూపతులను భూపకుమారులను బెక్కం[డం జారిసమరి యశేక యోధ 

పీరవికమసంకులంబునం జిక్కువడి యుక్కు *మురిసినట్లు సమసిన మనమొ 

నలు సెలంగుచుం జబాండవబలంబులు పొగులుంచుం దమతమీయునికి 

పట్లకుం జనియె నని సంజయుండు ధృతరాష్ట్రునకు సౌభ|దుండు వడుట 

'నెప్పె ననిన విని నాంటికయ్యంబుకలరూపంతయు 'నేర్పడ చితింగింపు మను 

టయు. 

సాత్త పివకేయవాజ్మయవి శాలగ ఎవాస్సురిత పీదీపితా 

(పత్త్యయగోచరా వివ్భాతిభగ్న నిశాచరశాంతబో ధసం 

ప_త్త్యవినాభవన్మహిమభా సురసంభృతభూోసురాళిసాం 
గ త్త్యవివి క్షయు కృజనకౌళశలభావిత దేవసేవితా. 

891. 

899. 

894. 

895. 

1. నేటిపోరికిం - ఓ. ర. 2. సత్యత = ల. శ. వ. కొన్ని (ప్రతులు, 

1. యలర్చ - న. బ. వా. 2. నుగస్ఫీత మై - ల. నా. లి. స్ఫీత = పెక్కు[ పతులు; 

స్ఫూర్తి - వా. 

1. సంఘటించిన - ఊ. క. డ. ర. వ; పన్నిన - ఒ. 2. మతంబున - ఈ. ఊ. జె. 

గ. లి.మడిసి = అ. ఎ. 4. విడిదలలకుం  ఊ. ఎ. 
4 

1. దీపికా - అ. ఊ. ఎ. ఘ. యు. ర.స.ళ.వా. 2&2. సురాది కొన్ని [పతులు 
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896. క, వేదశిరోమణిచరణా 

నొదాంతీస్సారకరణ నై పికీతరణా 

'భేదరహిత[ప కారా 

వాదవిదూరా విరించీవర్యవివారా, 

897. మాలిని, ఆనుసమహితవిద్యా వ్యక్త యోగానురకా 

దనుజమథనలీ లా _న్త్వవ్యశాంతానుఖా వ్యా 

జననమరణదుఃఖో1*త్చారి జసర్వోపశకారి 

సనక ముఖయతీం[చానన్న నిత్యపనన్నా. 

గద్యము. ఇది (శ్రీమదుభయకవిమి శ్ర కొమ్మ నామాత్యపుత్ర, 

బుధారాధానవిరాజి తికనసోమయాజి (పణీతం బయిన 

(శ్రీమహాభారతంబున [దోణపర్వంబునందు. 

(బథ మాళశ్వాసము 

896. 1. సార, స్ఫురణ = అని పాఠములు. 2, శరణా, కరుణా _ ఆని పాఠములు. 

కి, వర్ణ -శ. సెక్కు (పతులు; వర్ణ్య - క. వ. స, శ; వర్ల ప్రవరా - వా. 
£9 | £9 లా 

ల్లి. 1. త్చాది- ఊ.ఏ.ఘ.ర్వు. 2. సంవోరకారీ - జ, బి. 



శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

(దోణపర్వము జా ద్వితీయాశ్వాసము 

క్, (శ్రీకర భకాంభోధిసు 

ఛాకర చక తిళూలేధారణ రథే 

ఖీకర నిర్భరతరకరు 

ణాకరదృ్భగ్లీపి నికర వారివారనాథా. 

ఎని (ద్రోణుని మూండవనాంణలో యుద్ధము గ్ా 

సం, 7.82.28 

వ. దేవా వె శంపాయనుండు జనమేజయున కి ట్రనియె నట్లు దనమనుమండు 

మృతిం బొందుట విని ధృతరాష్ట్రుండు. 

ఉ. చిత్త ము వొక్కాడుం బురుషసింహాుని( బో చ్రకులా|గగణ్యు న 

త్యుత్సమశేజు భూరిగుణు నొచ్చెడు మెత్త నిమేనివాని నె 

ట్టుత్తల'పెట్టిరో పలువు రు[గ్రమనస్కులు గూడి యక్కటా 

యె గొల్లం దేటపడు'నట్టులుగా వివరించి చెప్పుమా. 

4, వ, 1అనుటయు నమ్మానవవతికి సూతసూనుం డిట్లను నట్లు భారచ్వాజుండు 

పద్మ వ్యూవాంబు 2%ంఘటించునెడ వివిధదేశంబులరాజులు దళంబులును 

1. దారుణ - రు. 

1. నట్టుగ నాశెరిగించి = వ; నట్లుగ నా శెరిగింవు నంజయా = ఆ. ఓ. చ. జ. బి; 

నట్టు దగ”న్ సివరించి, నట్లు కడున్ వివరించి = అని పొఠములు. 
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1. అని యడ్గిన _ పెక్కు (పతులు. ౨. సమకటునెడ త. 
ట్ 



ల్ బశ 

రొ 
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రాజకుమారులు గేసరంబులును గర్షదుశ్యాసనబహుళ సేనాసరివృతుం డయి 

కురువిభుండు గర్జికయునుం గా నభేద్యభంగి నొనర్చిన నది వలయాశారం 

బగుటం “జేసి చ|క్రవ్యూవాంబు ననం జను నమ్మొగ్గరంబీ మొగంబునం చాను 

దర్పంబు మెజయ నెజయం బొలిచి నిలిచె మణియు వలయునెడలకు లావై 

జయ దథగురుపు| తకృ పళకునికృ తవర్శ భూరి శవశ్ళలశల్ఫు లును నీకొడుకు 

లును మనుమలును రక్షృమాల్యాను లేపనాంబరాభరణంబులు శోభిల్ల నిలిచి 

రంత భీమసేన పముఖం జై నపాండవబలం౦బులు గదియ నడచె నందు సాత్య 

కిధ్భష్టద్యు మ్న కుంతిభోజులును జేకితానేక త్త ధర్మత[త వర్ములును ధృష్ట 

శేతునకులనవాదేవులును ను త్తమౌజళ్ళిఖండియుధామన్యులును ఘటోత్కచ 

విరాట[దుపదులును | చెపదేయ కేకయసృ ంజయసముదయంబును శ్నుక్కునం 

దజిమి యక్కుంభసంజభంవుం దలపడిన నవ్వీ యప్వీరుండు వా(డి మిగులు 

బలుతూపులం దన వే(డిమి నూపిన నమ్మేటివిలుకాని మొగంబున నిలువ నోర్వక 

యాసై నిక|పకరంబు దిరుగుడు వడిన వెక్కసంబును వెజంగుపాటును వెల్ల, 

దనంబునుం గదు(ర గౌంతీయా[గజుం డూరకుండి కర్ణి కార కేతుస్పీతుండును 

నుళ్సావాశొర్యసంపద్దుర్ని రీక్యుండును నగు సౌభదుం గనుంగొని వీండు 

దక్క నొరు లీధృఢవ్యూహంబు భేదింపం జాల రని మనంబున నిశ్చయించి 

యక్కుమారు నుద్దేశించి. 

ఈయొడ్డు భేదింప నే మెవ్వరము “నేర మర్జునుండును నీవు నచ్యుతుండు( 

(బద్యుమ్ను (డును *దక్కం జార్జుడు మనల నుల్లన మాడకుండ 

సీలావు మటిపీ 

ఛేదించి మాకెల్ల |బియ మొనర్చు కుమార యనవుడు నతం డాననాబ్ద మలర 

దీనిముఖంబు ఛేదించుతకెణంగు నా శెటింగించె మాతండ్తి యేను చెజపి 

సేయ నేర్తుం. జొచ్చి చించి చెండా జెద 

మూక $లెల( జుటుముటినవుడు 
౧ లు ౬ 

లే. ముఖంబున = కొన్ని (పతులు. 4. తత్రధర్శ _ ఈ పేరు కొన్ని [పతులలో లేదు, 
ర్. నుక్కు మిగిలి _ కొన్ని పతులు. 

1. జాల ఊఊ, ఎ. ఏ. ఘ. ల. గాని. కొన్ని (పతులు. ఏ, పోర జుట్టుముట్టి - 

అ. అ. ఉ. ఊ. ర. కొన్ని (పతులు. 



6 వ 

7 క్ర 

8 చ, 

9. వ 

10. చ. 

(దోణపర్వము = ద్వితీయాశ్వానము 

వెడలు నట్టి *వెరవు విన దాని కేమి నా 

చొచ్చునేర్పు ర్స్ లువు( జూడు మధివ. 

. అనిన విని ధర్మనందనుండు ధనంజయనందనున కి ట్లని యొ. 

. ఆజపి గొని నీవు సొచ్చినం 

బవియటుందన చొచ్చెదము రిపులు వెల్లగిలంగ నం 

దజమును మా కిది యంతయు 

నుజునట్టి!వరంబు దిని నొసంగుము పుతా. 

అనవుడు భీము. డిట్టు లను నర్జుననందన నీవు ముంద ణీ 

మున 1చయెకయింత సించిన నమోఘరయంబున జార తుండు నే 

నును |దుపదుండు సత్యకతనూభవు(డు౯ విరటుండు నంతనం 

త నడరి *చింతు మెళ్లెడలు 'దారుణవికమ *జ్బంభణంబునన్. 

. అనీన విని యఖిమన్యుం డాతనియాననం జాలోకించి. 

నను విను కీచకాంతక మనంబున [దోణుండు మెచ్చం జొచ్చి య 

మనం గలంగింప కిట్లు 2కురుముఖ్యు(డు ధర్మసుతుండు గారవిం 

చినజతనంబు నిష్ఫలము సయుదునే నరుండు౯ సుభ [దయుం 

దనయుని( గాంచి సంతసము చాొల్చుట యంతయు రి త్త( బుత్తునే. 

11. చ. ఇదె యొకపిన్న వాం డడరి యెక్కుడు మూంకల [కందు దోలెడుం 
గదుపు 'లవెల్చు గోపకుని కైవడి నంచు జనుల్ నుతింప శే 
సెద విని మామ (పీతి విలసిల్లంగం దం[డియు సంతసిల్లం బె 

ట్టిదుం డగు కౌర వేందునకు 'జెప్పర మయ్యెడుభంగిం 'బీర్చెదన్. 

10. 

ltl. 

1. పదంబు, హితంబు = అని పాఠములు. 

1. రణంబున - ద. ప.వ. 2. కులముఖ్యుడు = ఒ. క. ట. డ. వ. వా. 

1. మరలు ద; దెరల్చు - ప; లమీల్చు = వొ, 

4. తెరగు (వు) = ఊ. ఎ. వ. య. ల. వా. 5. బలుపు, చెలువు - అని పాఠములు. 

1. యిక యింత సొచ్చిన - చ.ద.ల. వి. సొత్తు ఏ. ల, జృంభణంబునన్ యు 

ఊ. ఏ. గ. వ; ణ|కమంబునన్ = వా. కొన్ని (పతులు. 
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12, 

18, 

14, 

15. 

16, 

17, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాగభాగతము 

. అనిన విని ధర్మసూనుండు 

దను బీతిం జూచి నీదుధ్ధ_ రము శౌర్యం 

బును బలమును గీ ర్తి యువ 

రన మొంచెడు మనుడు. భార్గతనయుం డెలమిన్, 

. తనసారథి గనుంగొని మనయరదంబు (దోణానీక ంబుచె (౧ బఅపు మనుటయు 

నాసుమిత్తుం డర్జునపుత్తున కి ట్లనయె. 

. వాలుండవు నీవు కుంభజీ పముఖనై న్య 

పతులు (పొఢులు జెచెక్కులు బవరములకు( 

జొచ్చి యెలు(గనినీచేతం జచ్చువారు 

గారు బహువిధసమరకర్మ-శులు వారు. 

. అనవుడు నల్ల నవ్వి యత డాతని కి ట్లను చేవయుక్తుం డై 

యనికి బలారి వచ్చిన బురారిగణంబులు( దాను. బన్ని నం 

గినిసి కడంగి |కీడియును గృష్టుండు దాంకిన నే జయింతు మా 

ర్కొని యనుచుండుదుకా సరకు గొందునె దోణునిం దోడియోధులన్, 

. అని పలికి వానియాలాపంబు నాలంబు నేసి యభిమన్యుండు “వెలుచం 
దణీమిన వా: డనుమానించుచు మన నై న్యంబునకు సమ్ముఖంబుగాం దేరు 

నడపుటయు వారీనేనయుం దోడన కడంగుటయుం గనుంగొని ఖారద్వాజ 

(పమఖయోధు లొండొరులకుం దలమిగిలి యేచి *యెదుర్కొని పెలుచ 

నిలిచిన సంకులసమరం బయ్యు నట్టియెడ, 

_౯ అభిమన్యు వడ్యఖ్రూవాంబు ఖోదించుకొని బొచ్చుటి 3- 
సం. 1_3h__12 

+, ముగు మెబుచినట్లు మజఅజయంగ నగదంబు 

క్ట కార కేతుకాంతి వెలు 

14, 

15. 

16, 

1. [పభృతి _ ఖ వ.వీ ళ. వ. rte Ee BU 

1. వచ్చినన్ _ ద. వ. 

1. మొనయును _ వప. 2. ముసుదె ."* *ంక 



18. 

19. 

20. 

దోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 827 

నంపగముల గురుని నలయించి కడచి యిం 

(దజునికొడుకు మొగరంబు సొచ్చె. 
౧ 

. ఇ ట్లనన్యభేద్యం బగునాపద్మవ్యూహంబు ఛేదించి సొచ్చి సౌభ|దుండు 

రౌదరసోల్లసితమూ ర్తి మై యందు మహోర్ణవంబునం దిరుగు మందర 

నగంబు చందంబునం గాననంబునం జరియించు తీ వానలంబు తెఅంగునం 

గాలపక్వజనసనమాజసంవారణ [కీడనంబు సలుపు శూలి పోలికం గేలీగతుల 

మెలంగి యమ్మెయి నమోవారంబు "|ద్రిప్పు కొఠలిపియుం బొడి సేసియు 

రూపుమాపియు రణవివారం బొనరింస నవ్వీరనరు నారాచాదినానావిధ 

విశిఖ| వాతంబులు హేతిసంఘట్టనంబున మండుచు6 గరుల నుచ్చి పోవుచు. 

'దేరుల విటుచుచు పాయంబుల ధట్టంబుల నుటుము నేయుచు6 గాల్భలం 

బుల6 జదుపుచు6 గేతువులం [దుంచుచు నాతపతంబుల నుజలుమాడుచు 

రథ్యంబులం గూల్చుచు సూతుల గీ టడంగించుచు ధనువులం దునుముచు 

మైమజువుల [వచ్చుచు భూషణంబుల డుల్చుచు( గర వాలంబుల. (దోయుచు 

మేనులు సించుచు6 దూప్రలు దూలించుచు6. చేతుల నజకుచు సబళంబులు 

జడియుచు6 దలలు చిదు? చ నంకుళంబులు రాల్చుచు నెత్తురు లురలిం 

చుచు గండలు సెక్కు_చు నెమ్ములు నలంచుచుం బరగిన నమన చిక్కు 

వడియును సుడివడియును గలంగియు. దొలంగియు వెజచఆఅచియు విచ్చి 

సఅచియు దీనదళకు వచ్చినం గనుంగొని, 

. వీళళమెయి. (గీడికొడుకుం 

చాంకంగ నీకొడుకు తలంచి తజమి కవిసెం బే 

ీరాక్రలితో నున్న వారిం 

'దేంకువ సెడి చేరుకరిగతిం గురుముఖ్యా. 

వ. ఇటు సౌభ;దు. జెనయం జూచుసుయోధనుం జూచి శరాసనగురుండు 
న్ త్త 
వై నికవరులకుం జేయి వీచి యెలుం గెత్తి. 

18. 

19. 

1. [తుప్పు డులిపియు ఎ వ. 

1. రాకటితో _ ఓ. త. శర, 9 
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21, 

22, 

ఏలి, 

వో, 

బిఫ్, 

26. 

27, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
[తో 

. నరమతున క గ మయ్యెం 

గురుధరణీవల్ల భుం డకుంఠితగతి మీ 

రరుగుం జేయుం డడ్డము 

చొరు(డు వెరవు లావు !నెఅయ శూరత మెజయన్. 

. అనుచు. దనయరదం బర్జెస మొగంబు సేసి పురికొల్పిన. 

. కృపుడు గురుసుతుండు గృత వర్మ గర్జుండు 

సౌమద త్తి ళలుండు సౌబలుండు 

పొరవుండు మ ద్రపతి వృషసేనుండు 

“గౌర చేశ్వరుండు. గడంగి రపుడు. 

, అటు గడంగి. 
య 

. (ప్రకటబలాఢ్యు లొక్కటం దిరం బయి పల్వురు వీంక భూమిపా 

లకునకు నడ్డ మైన( దవులం బడి హు మని నోరికండ నాం 

చికొనిన (మోంగు 'బెబ్బులివి శేషము దోపగ ఇార్గుపట్టి సా 

యకముల నొంచినం చెరలి రందటు *లేళులప్ండు కినాక్ళతిన్ . 

. కఇవ్విధంబున నయ్యోధవరులు విచ్చిన వివ్వచ్చుకొడుకు “పేర్చి యార్చుటయు 

నాచార్యుండు వీడు వీరిచేత నిలువం డని తా నరిగి యన్న రనందను నెదు 

ర్కొనిన వారును గూడుకొని పొదివిన, 

+ అతం డంద అమార్గణములు 

నతిరయమునం |దుంచుచుం దదంగముల శర 
(పతతులు నించుచు( బోరంగం 

బతి నేనకుం 'జేయి వీచె బరవస మలరన్. 

21. 

వర్, 

1. మరయ _ కొన్ని (పతులు. 

1. లేడులపిండు - వ శ. ప. వా. ,కొన్ని (పతులు. 2. చాడ్చునన్ , కై వడిన్ - 
అని పాఠములు. 



(2) 

28. 

29. 

80. 

క్ల, 

వ 

సీ, 

[దోజపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 829 

మనసేన "పెలుచ6 శేగడంగిన 

వననిధి వొం7డు విధంబు వానవినుతు( జే 

ిన( జెలియలికట్ల తెజం 

గును గానంగ నయ్యె నపుడు కురువంళని డీ, 

ఆసమయంబున. 

రారాజు: గృపుండును భూరి ళవుండు మూడేసి యమ్ములు 

పదియేడు గురుడు 

వినుము వివింళతి వింశళతిపికిఖంబు లాచార్వుసుతు(డు బృవాద్భలుండు 

నైదు నెన్మిదియును నాజు కల్యుండు న_వ్రశరములు గృతవర్శ గ్ర సౌబలుండు 

రెండు జాణములు పం|డెండు( దొమిదియును దుశ్శాసనుండును 

దుస్సహుండు 

నేసి రర్జునుసుతుమీ(ద 'నెల్ల'వారి 

తనువులందును సాయక (త్రయము అత(డు 

(గుచ్చె నళ్ళకు( డడరినం గూల నేసె( 

దురగనూత కేతనముల తోడ గూడ, 

= దుర్యోధన(వభ్ళొతిమవోలథివ లందోజు నొవ్య్కవ్యుశీ నభిమన్యూని వై గబియట 2= 

సం, 1.6.22 -- 

81. వ, ఇవ్వీధంబున నళ శ్రికుండు వడిన( బెరలుబలంబుల మరలనీక పురికొల్పుకొని 

యప్పటియా చార్య: పభృతియోధుల. ను నీకొడుకులలోనం గొందటును 

(గందుగం దణీమి యనే క్యాస్త్రశ(న్ర్రపరంపరలం బొదివిన నొదవినకినుకం 

గిరీటినండనుం డందణ మేనులు నానానిశితవిశిఖవేగంబున నెత్తుట జొ శ్రిల్ల ౦ 

జేసి క రుషయిం గవిసీ, | 

శీలి, క, కంకటము దూట యంగంబు గాడి పోవ 

[గూరనారాచ మెసిన (మక్కె నతడు 

ర, 1. నడరిన = కొన్ని (పతులు. 

లలి 1. పార - కొన్ని (పతులు. 



లీఫ్, 

లీశ. 

లీర్, 

56, 

87. 

88. 

89. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
uy 

లీల నట్టివ పఅపి భూపాల నీదు 

సుతుల వెనుకకు? బజ వె నుద్దతి దలిర్చ. 

చ, అడరి నశేందకోటి నులు మాడ(గ న_త్తణీ శలురC డెంతయున్ 

వడిం దను దాశినక౯ా మెలు(గు వాలికతూపుల మూర్చ వుచ్చిక 

వ్వడిళొడు కేచి యుద్భృటరవంబున నార్చినం బెల్లగిల్లి న 

ల్లడలకు6 బాె నిల్వ బలంబులు [దోణు. 'డిలుంగు నూప(గాన్. 

వ. అప్పుడు, 

క, సురలును సిద్దులు విద్యా 

ధళుబు6 బొగడునులివుం జూచుధరణీకులబం 

ధుకనుతినాదంబులు నం 

బరధరణీమధ్యభాగభరితము లయ్యెన్. 

చ. అన విని యాంబికేయు(డు మవోద్భుతవి కమ శాలి 1ేబార్థునం 

దను మణి యొవ్వ రట్టియెడం చాశిరొ నావుడు సూతపు తుం డి 

టను నటు లైన శల్యు. గని యాతనితమ్ముండు మేను వంచి మా 

ర్కొని పదితీ వవాణములు (గుచ్చెం దదంగములం 'జెలంగుచున్. 

వ, అట్లు బె మైసిన 1వాసవికొడుకు కోపించి. 

చ. వాయముల జంపి సూతు. దెగటార్చి పతాక ధరితి. గూల్చి చా 

పయుతము గాంగ వానిఘనపవావుులు రెండును (దుంచి 'యెంతయుకా 

రయమున( చేరు చక్కడిచి రాజులు రాజతనూజులుం గడుకా 

భయమున( దూలిపోనం బటుభల్లవాతిం దల డొల్ల చేసినన్. 

వ. (దోణకృప  దౌణికృతవర్మబృ్బృహదృలకర్ష | పముఖయోధవరు లొండొరులం 
'బేకువేరం బిలిచి బలంబులం బురికొలిపిన రథ నేమిగజఘంటాతురంగకింకిణీ 

లలి, 

లిరి. 

తీ”, 

లర, 

1. దునుమాడగ _ వ. 

1, పార్ధనందను - పెక్కు (పతులు. 

1, వానవపౌ, తుండు - చ, జ. వ. శ. మ, 

i. భల్ల మునన్ (లన్) - పెక్కు (ప్రతులు. 
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స్వవసింపహ నాద మేదురరోదోంత!ర రౌ దంబుగా _ సౌభదుం జుట్టుముట్టిన 

నతం డట్టవోసంబు సేసి లాఘవలక్యళుద్ది చి తత్వదృఢత్వంబులు క మెఆయం 

గృష్టా ర్హునులు గావించు నేర్చు మెఅయం బోరునవసరంబున మండలీకృత 

కోదండుండును కబటుసంధానన్నురితశరనికరుడును నై పరివేష 

వలయంబులోనం గిరణస్సురణదుర్నిరీక్యుం డగుతపను ననుకరించుచు 

గుణఘోపభీషణంబుగా జెడిదంపునారసంబులు వరగించి యార్చి యూర్జిత 

గ రతం బగుచుకా బలుపిడుగులు దొర౯గించు ఏలయశకాలవలావాకంబు విడం 

బించుచు విజ్భంభించి భల్లాంజలిక ముర పకూర్మనఖర | పభృతిజాణ వేణి కావి శా 

నంబుల వెగడుపటిచిన విచ్చినవాహినుల నిలువరింప "నేరక నివ్వెణిపడీ 

యాచార్యుండు నూచుచుండ ననవుడు ధృత రాష్ట్రుండు సంజయున కి 

ట్రనియె. 

40. క. మనమున ఖీదము మోదము. 

'బనంగొనియుడు మద్భలంబు( వీడించెడు నా 

మనుమఈ డనీ వినికి నాతని 

యని పని యటమీ(ద నెట్టు లయ్యెం 'జెపుమూ. 

41. క. అనుటయు సంజయుః డి ట్లను 

వినుము జనాధీళ యిట్లు విజీగినసేనం 

గను.గొని పోవంగ నీ క 

ర్దునతనయుండు దనరథంబు "చుట్లం బటిపున్ 

ఉల, వ. కొజవి (ద్రిప్పినతెజంగు దోంపం బొదివి పోనీక పీనుంగుపెంటలు నేసిన 

గా నప్పు డక్కుమారు నాలోకించి వికాసభానసీతవదనుం డగుచు గురుండు కురు 

89. 1. రాళంబు నిండరౌదంబు - ప. వా. 2. నెజయ = ఎ. జా. వ. శ.మ లీ. బటు 

శరనంధానన్ఫురిత కరుండును, పటుశరనంధానన్ఫురితదశశతకరుండును = బ. న, ళ. 

40. 1. పనియటమీద నదెట్టువాటిలె చెప్టమా = వ. 

41. 1. చుట్టుం బరవెన్ = కొన్ని పతులు, 
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పతి!నెజను చాశం బలుకవలయు ననుతలంపున నతండు వినుచుండం 

గృపాచార్యుతో ని ట్లనియె, 

శీల, ఈ. తమ్ములు నన్నలుం 'జెలులు6 దండ్రులు మామలు భృత్యులుం (ఐమో 

దమ్మున( చేల నిట్లు వడి. చాంశెడునే విజయాత్మ జుండు ఫరో 

టమ్ములు6 గుంజరమ్ములు బడల్పడ౦ 'దేరులు నుగ్గు గాంగ నా 

' నమ్మిన యోధవీరులు వినాశము భంగము నొంద 1నొక్కండున్. 

44. ఆ, అనీన వెలుకం బాలీ యతిదిన మగు నాన 

. నమున నవ్వుగా నినవ్వు 1నెణజయ 
సౌమద త్రికర్భ శల్యాదు లగు యోధ 

జనులతోడ నిట్టు అనియె విభుండు. 

శల చ. పలుకులు వింటినే ధనువు వశ్హైడివారికి నెల్ల నొజ్జ దో 

రృలవిదితుండు గుంభజు(డు బాలుని నొక బారు: జంచ లాత్ము వెం 

గలిం గడు చెద్దం జేయుచు. బొగ_డ్డకు. జొచ్చి నితండు నొంపంగా 

దలంపడు వీని. వారునకు6 దాం గడు( గూర్చుట నెంత [త్రుళ్ళినన్ . 

46. చ. గురుని యుపేకం జేసీ తనకుళ౯ా సమరోద్దతి నెల్ల "దాని నీ 

వెరవి(డి గాన లేండు దనవీరమ కాం గొని విజ్ఞవీ/గెడుం 

బొరిగొను6. డందలుం గడంగి పోవంగనీక దృఢా న్ర్రశ(న్ర్రని 

ష్టురపరిపాతనో| గముగ( జుట్టును ముట్టి చలం బెలర్చంగన్. 

47. వ, అనిన విని వార లందు నవ్వాసవపౌతుం బొదువం బోవ నవ్వీరుల వారించి 

దుశ్శాననుం డి ట్రనియె. 

42, 1. నెనరుచాశ = ర. అ. వీ. శ. మ. వా. కొన్ని |వతులు., 

43, 1. నొక్కెడన్ - కొన్ని (పతులు. 

ఢీత్తీ, 1. నవ్వి _ వ; వొలయ _- ఒ, త. వ. వా. 

ఓక్. 1. నెందు వింత యే, నేడు వింతయే - అని పాఠములు. 

46. 1. గాని యీవెరవిడి _ ఇ. వీ. 



శరీ, 

తీరి. 

50. 

51. 

శ్జి, 

చ, 

[దోణపర్వము = ద్వితీయాశ్వాసము $88 

ఇను గబళించు రాహు కియ చే నొకరుండన పోయి పార్థపు 

[తుని బరిమా ర్రు వీతండు మృతుం డగు శుర్చడ విన్న. "సేవా 

ర్టునులును బిట్టు సత్తు రతిశోకభరంబునం జేసి యంతతో 

. మనపగ దీఆు! ద్మీవ మగుమద్భుజదర్చముసొంపు సూడు.డీ, 

ఎవి దు్ళాననుం డభిమన్యుతోశం టోరి వాజీవోవుత్ $= 

సం. 17_88_26 

వ. అని పలికి యార్సి యమ్ములు నిగిడించుచు ధనంజయుతనయుం దొంకిన 

నతండు పషడ్వింళశ తిసాయకంబులు దనువునం జొనివినం గనలి దుశ్శాసనుండు 

కశరాసారఘోరంబు గా గవిసినం గిరీటికొడుకునుం బే నంగ నయ్యిరు 

వురకర లాఘవశరలాఘవ | పకారంజులు రథచి[త పచారంబులు( జూప 

జగ్గించి రప్పు _ డగ్గలిఃసొంపున సుభ్యచానూనుండు నీసుతువిల్లు (ద్రుంచి 

భల్లంబుల మేను నెక్కి (నుక్కించి యతనితో ని ట్లనియె. 

అనఘుని ధరానందనుని నానభ నమెయి నీవు నొవ్వం బ థి శై ఏ 
లర్కినఫల మంద6 జేసెదం జలింపక యించుక సేపు నిల్వుమీ 

. నిను లఘుచిత్తు. |గూరు నవినీతు మదాంధుని( (దుంచి నన్ను! బెం 

చినగరువంపుందం[డులకు. జిత్త మెలర్ప బుణంబు దీన్చెదన్. 

అని యతనిజ తు దేశం 

బున నొక వాలము వక్షమున( బెక్కును (గు 

చ్చిన |చెళ్ళి యెన్నడో చ 

చ్చినయట్లు రథంబుమీంద. 'జేడ్పడియుండెన్. 

వ. ఇట్లు మూర్చిల్లిన దుశ్శాననుకేరు సారథి దొలంగ( దోలుకొని పోయె 

నంతకు మున్న కౌంతేయులు సౌభ దుండు సొచ్చినపథంబున నాపద్మవ్యూ 

వాంబు సేనాసందోవానహితు క్రై చొచ్చి యెడనెడ నడ్డపడునై న్యంబులతో 

సంగరంబు సేయుచు నక్కుమారుం దల లెత్తి చూచుచు నతం డరిబలం 

బులం గలంచుటకు సం|పీతు లగుచుం దోంతెచువారు ముందట దుళ్ళాన 
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నుండు భంగపడుట గకంగొని పొంగి యార్చులు నీంగి ముట్ల నయ్యశి 

మన్యు ననేకభంగులం శీ బళంసించుచుం దజిమి రట్టియెడ, 

5ల. సీ, రాభేయు. జూచి ౦రాజు దుశ్శా వను డభిమన్యుచే నొచ్చె నకట కంళె. 

యనవుడు నత(డు నేనాస్వితంబుగ నక్కుమారువై నడర నవ్వీరుం ేచి 

మ౦దటిమూ:కల (మందించి కదిసి డెబ్బదమూ.డుదూపుల: బటురయమున. 

నొంచిన రకాననుం డయి దివ్యా(న్రుజాలంబు వణపునాజామదగ్న్య్య 

శ, శిష్య భుజవీర్య శార్యవి శేషభంగి 

సరకుగొనక యబజ్బాల.ండు 'నమదలీల+ 

బెనయగ నయ్యంగ రాజు డస్ఫిన నెలీంగి 

యతనితమ శ్ర డయ్యర్జునమతుని డాంకీ, 

54. చ, వాయములమీ(ద నూతుపయి నాతని యంగములందు న్యన్ర్రసం 
చయ మడరించినం గమలచారుముఖంబున నెబ్జనవ్వు చే 

న్నయి విలసిల్ల భల్లమున నన్నర నూను(తు (దుంచె విదిర్రష 

దృయదవిలాసేవాహు సముద|గత వానిశిరంబు |గక్కు_నన్. 

ర్, ఉ. క్షమ్మెయిం దమ్మునిం దునుమునేపు గనుంగొని యోవాటించి శీ 
(ఫ్రుమ్మనం బెంవఆఅం దొలం గర్జుండు "పెక్కుబలంబు లప్పు డో 
క్కుమ్మడిం (దోచి యుద్దత మహోదధిం బోలంగ మందరమ్ముచం 
చమన నొచె స పార 

శ ఏ నుద్భటవిధస్ఫురణుం డగు పార్ణపు తుడున్, 

56. వ, ఇట్లు మూ(కలం గలంచి. 

5 క, వెన రాధెయునితొల.గిన 

'దెసకుం జనుటయు నతండు ధృతీ సెడీ విజిగెం 

ర్ి మ స్తులింవుచు _ కొన్ని |వతులు 
ల్లై 1. నమకలీల వ 

ల్, 1. పాండు పౌ త్రుడున్ = చ, జ, 



దోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము $ిఫర్ 

కేన పొడ వడంగంగ బెజయో 

ధసమూపాము వాణె ధంణి3ల మ ధువంగన్ ం 

రర. - వ. ఇవ్విధంబున నై న్యంబులు చారును బటిచుదొరలం జూచి యాచార్యుండు. 

59. చ. నిలు నిలు కర్ణ యో్ళపుండ నీ విటు లేల *కడంక దక్క సౌ 

బల ధృతి దూల నేమిటికి బాహ్తాశ యిత్తటిం గౌరవేంద నీ 
బామ 6 జ-౦బు. జూపి నిలుపం దగు సేనల నంచు. బెక్కుభం 

గులం బు”కొల్స నెవ్వరును గో_ల్తల సేయక యేమి 'సెప్పుదున్. 

60. వ. ఇట్లు (పళయసమ యథా రాధర సీత నిర్హాతచ్ళటాభఖీలం బగునజ్బాలుని బెడీ 

దంపుటంపజఅ సె ౧ంపంజాలక నిబఎంటులు వాటిన నక్కుమారకంఠీరవుండు 

సింహూనాదంబు సేసి శంఖ! బు పూరించి గుణంబు సారించి యనికిం దనివి 

సనక 'వెనుకం దలిలి వట్టి మడవి ముట్టి యేర్చుకార్చిచ్చు చందంబునం జతు 

రంగబలంబులం చారిసమురినం చేరులు నలి నుం | దెళ్ళినకుండాలంబులును 

గాలు బలంబుల పీవఐుంగు పెంటలమీ6ద ¥నూందుకొనం గూలినఘోటకంబు 
లును గుజ్జపోటట్టలరాసులు మూసికొని యజవజు లై యొరగినయరదం 

బులును గరటిక శీబగంబులు వొదవినం గాలుగాలం బెనంచుకొని పడియున్న 

మభటసమూవాంబులబును గంకణాంగదకాంతంయు లైన కరకాండంబుల 

గములును ముముగువడ డొల్లినసకుండలమ_స్తకంబులును వీరకటకంబులు 
'మెజయగ జిక్కు వడి యున్న చరణంబులును (గిందుపడం దొరంగినగాత్ర 

ఖండంబులును దునియ లై నధనురాదిహేతి వాతంబుల_వె *బొడవు నెడక 
జాహువులతోడం గ్బొలుచు క సౌణ[పముఖ [పవారణంబులును గొడుగుల 

కుప్పలును జామరంబుల; (పోవులును సిడంబులతిట్టలును నయి సంగ రాంగణంబు 

ఘోరభంగి యయ నస్పుడు గగనమధ్యభాగంబున భాసమానుం డయిన 

మారాండురెండవమూ ర్తియుంబో లె నయ్యేకపీరుండు వెలింగె ననవుడు 
నాంబి కేయుండు సంజయున కి ట్రనియె. 

ర్, 1. వసుధపొడ వడగగ _ వ; వనమరి వడకగ నెజయోధ-న; వననురి వడకగ = ళ; 

వసమరి చెడంగ పెరయోధ _ ఊ. 

59, 1. తలంశె దిందు = ఇ. రు. డ. న; తలంకి పొార-ఎ. 2. మాల _ శ. న. భాకూ. 

ల్క షు; మాన = బ. వ. 

గ్గ 60. 1. నులియు న.వ.ద.శ. . జి. డుకొనం గూలిన . వ. స. ళ. ౨. తిట్టల లు 

Pm బొలుపు సిడక = బ. వ. వీ. ళ. వ. వా; బలువు నెడక - 

త 
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61, 

శ్రీమడాంధ మహాభారతము 
|) 

ఆ. జాలు డొంటి యిట్టుపలువురతోడం బో 

రంగం జూచి పాండురాజతనయు 

లందు. దోడుపడ టకై యొ: రుుడును 

గడంగ కునికి కేమి కారణంబటు. 

ఆశి వద్యువ్యాావాందు సొచ్చునొండవులవ సై ంధవ్రుం డడ్డవడుభి ౨౨ 

సం, 7_.4!_8 

62. వ. అనవుడు సంజయుం డి ట్లనియె. 

68. చ. వినుము నరేం|ద పాండవులు వి|క్రమదుర్ద్ణము? 2 నపార్థనం 

64, 

85. 

66. 

దనునకు( దోడ్పడం గడంగి దంతితురంగ *ర థోత్కరంబులం 

దునుముచు సత్వరస్ఫురణ *దోచిన నీపెనుమూ(క పాయకీవి 
“చ్చి నిలిచి చూచుచుండె నవిచేష్టితు లై రి బలాధినాథులున్, 

. పొంచాలయాదవపాండ్య కేకయమాత్స్యు (పముఖమవానీయసై న్యంబులతో 
న ట్లుర వడించిన నయ్యుధిప్టిరు౨ డనుమవోవాయువునకు జయ।[దథుం డదియ 

వోలె నడ్డపడియె నని చెప్పుటయు విస్మితుం డగుచు వై చిత్రవీర్యుం డతని 
కి టనియె. 

=. తనయునిమీ.డికూరిమి నుద [గత నసేనలతోడం చాండునం 

దనులు రయంబుమై నడర6 దా నొకరు ఎడ భుజాబలంబు చే 
పునః గుడియించెనే యతండపో కరుసేనకు మేటి సింధురా 
జున కది యేమపవహోతపముసొంపున న _త్రణీ సంభవించెనో, 

* అనీన విని నూతనూను. డమ్మానవపతి కి టను. జాండవు లరణ్యంబున 
నున్న నా( డతండు |దౌపరికతంబున థీమసేనుచేత భంగపడి సంత _పచిత్తుం 
డె చి తజారాతి నారాధించిన నతనిగరిష్టని ప్రూతికయంబునకు ఖ_రక్తవత్సలు౦ 

డగునప్పర మేశ్వరుండు |పీతుం డై పొడనూపిన జయ దథుండును గాంకే 
యుల నివారించునట్లుగా వరం బొసంగవలయు నని విన్నవించిన నద్దేవుండు 

6లి. 1. భటోత్మరంబులం వ. లి, దోచిన -డ,. న.ల. నూ. 8, యిచ్చి = ఊ. 
ఎ. ఏ. ఐ. ల. కొన్ని (పతులు. 4.” చ్చిన నవి జొచ్చిరప్పు డవిచేస్టితు = స. ళ, 



(48) 

67. 

88. 

69. 

సీ, 

క్ర 

దోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 887 
paren 

(కేనర్జునుండు దక్క దక్కి ననలువురు) పాండవులు నీచేత నివారితు లగుట 

'యొక్కదివసంబునం గలుగు గాక యని పలికి యంత షర్వితుం డయ్యె నది 

కారణంబుగా నట్ట గౌరవం బార థిక వరునకు దొరకొనియెం దత్సరా [క 

మంబుతఆతజం గెలింగించెద నాకర ర ంపుము. 

సింధుడేళోద్భవస్థిరవావానంబుల( బూని నయరదంబు పొలుపు మిగుల 

రత్నమయో[గవరా వాధ్వజంబు నభస్థృలి. జంచల[పభేల మెజయ 

సాం| దచం[చాతపసద్భృళ మై యుజ్ఞ్వులచ్చ త్రచామరములచాయ నిగుడ 

వజమ. కాఫల వజకిర జావ 5 లితభూషణములు వెలుగు చుండ. 

జి త్తమున వరగర్వంబు చిగురు లొత్తం 

బాండుపు | తులదున్రాంత బాహుబలము 

'మొనలపెల్లును సరకుగా6 గొనక యేచి 

యార్చి వారికి నీయల్లు. డడ్డపడియె, 

ఇఫ్విధంబున నడ్డవడి సాత్యకిని సాయక|తయంబునను భీమసేనుని జాణాక్ట్య 

కంబునను ధృష్టద్యుమ్నుని నిరువదియమ్ములను విరాటుని శిఖండిని బదిపది 

తూపులను బాంచాలపతి నేడింటను (చౌపదేయులం బది యేనింటను గేక 

యుల నిరువదేనింటను ధర్మనూను సప్తతిశరంబులను నేసి యాసేన నానా 

(స్త్రంబులం గప్ప నప్సృ డప్పాండవా | గజుం డతనికోదండంబు దుండంబులు 

సేసిన నానె ంధవుం డొండువింట మంటలుం బోనిమార్షణమ్ము లమ్మనుజ 

పకిమీందను దదనుచరులయంగంబులందును బరగించినం బవనతనయుండు 

దలకడచి రభసంబున. 

భల్లముల మూట గొడుగును 

విల్లును బడగయును (దుంప వేతోొకవిలు నీ 

66. 

61. 

1. నర్జునుండు దక్క దక్కిన నలువురు = ఈ భాగము శ. వ. మొదలైన పెక్కు 

వతులలో లేదు. కాని మూలమునందు అర్జునుడు దక్కత కిన నలువురని జే యున్నది. 

ోదచామి తే వరమ్ సౌమ్య వినా పార్థం 'ధనంజయమ్ వారయిష్యుసి సంగా మేచతురః 

పాండునందనాన్ .” చిత్రశాలా పతి. 'రోణ, 42 అధ్యాయము 

1. లునిగుడ = ఎ. ఒ. చ. జ. టు, 



72. 

78. 

ఆ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
x 

యల్లుండు గొని భీముగొడుగు 

విల్లును బడగయును [దుంచి విరథుం జేనెన్. 

ఇట్టు వికలసాధనుం డై. 

అనిలనుతుండు సాత్యకి తేకమీందికి నరిగిన నీసేన యార్చుటయును 

వై ంధవువైె వార్నై నికో త్రము లనేక్మాన్రముల్ వజపిన నతడు వాని 
మరలింప ము న్న భిమన్ఫుచే( గూలినరథదంతివాయభట రాజి! కతన 

నతివిషమం బై నయానేల నవిహతగతి నరదంబులు 2 గందు వజుపి 

వారు సేసి రావావము దాని కోర్చె యం 

దలును దమక తమక తనీసీ వెనుక 

కొదుగు నట్టుగాంగ నుజ్జ వ్రలశరనికా 

యములు గుకసె నాజయ, దథుండు. 

ఇ_కతెింగున సింధుగాజు పాండవులవేండిమి యుడిపిన నుభయపార్శ్వంబు 
లకు మున్ను దొలంగి యున్ననీబలంబులు గో _లల సేసి యక్కౌంజేయ 
వైన్యనంతానంబుతో. దలపడినం బోరు ఘోరం బయ్యె నక్కుడం గుంభ 
సంభవ పయశ్నవి'శేషంబునం "జేసి కురువాహిని మగుడ నడరి యభిమన్యుం 
బొదివిన నక్కుమారుడు నుక్కునం గడంగి. 

అభిముఖపంవృత్తము లగు 

నిభతురగన్యందనంబు లిల( గూల్చంగ న 
తుభితుం డగువృషనేనుండు 

రభసంబున నతని. బటుశరంబుల నొంచిన్. 

అవ వృవనేశుం డ బిమచ్యూం దాక మూర్శి తం GMA 3 

సం, 7__.4కి_5 

* నొంచినం గెంపుసొంపున( గనుంగవ యొవ్పంగ సూతుం [దుంచి విల్ 
(దుంచి తుక౦గవ్యక్తముల( దూపులు నించి యలంచి మేను నా 

1. వలన - కొన్ని (ప్రతులు. ౨, | గందవజపి _ వీ. కొన్ని (పతులు. 
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ప్పించినం 'దేరతోడ 'నబపీను(గు నీడిచికొంచు కాజ సే 

నాంచలభూమికిం క బెలుచ నత్తురగంబులు విప్వూలంబు లె 

75. వ. ఇట్లు వృష సేనునరదంబు పటిపిన తెలిపిన యభిమన్యుండు నిజస్యందనంబు 

పఅపించినం బటుసంరంభంబున నెదుర్కొని. 

76. అఆ, ఇశార్యధుర్యుం డగువసాతిభూపతి షష్టి 

శితశరంబు లేయ నతండు దొడ్డ 

నారసమున వాని కేనధి, దూల చేసిన 

గూలి చెలుచ( దన్ని కొనుచు జచ్చె. 

77. క. చచ్చినవసాతిం గనుంగొని 

యచ్చటిభూపతులు జులుచ నడరుటయును వి 

వ్వచ్చుకొడుకు కోపించిన. 

జిచ్చు మిడుతపిండు !నేర్చుచెలువము దో(చెన్. 

78. వ. అసమయంబునం కేడ్చడి నీసేనలు దీనదళకు వచ్చిన నానాదేశాధికులు పర 

స్పశేరాహ్వోననాదంబులు సింహనాదంబులు  శింజినీన్వనంబులుం _“జెలంగ 

ధనంజయుతనయు వె నొక్కుమ్మడి నురవడించిన నయ్యతిర థవర్యుండు 

2 లేళ్ళగమిం గనిన బెబ్బులియుబ్బు దోంస నలిశేంగి యంది నుజుమాడిన 

నంగకంబులవివిధఖండంబులకెంపునను గరితురగనరశవంబులవికృ తా కారం 

బుల నాయుధంబులమెలుంగుల నాభరణంబులతటి చునం ద|త్స దేశంబు 

చారు౫|పియదర్శనం బయ నప్పుడు 'దెరలినమూ6కలు దన్నుC దేణి 

చూడనుం జాలక యంతంత టిచ్చవడిన నాగుంపులకుం గవిసి నిలింపపతి 

74. 1. నడపీనుగు = ఇ. ఈ. హా. ల. దొలగ = ఈ. ఎ. వ. శ.మ వా 

"6, 1. నవ్వుచు నేసిన, నాటగ నేసిన _ అని పాఠములు; నందరంటనేసిన _గ. చ. వ. 

స. ళ. (అఖండయతిగా భావించవలెను); నడు ముచ్చి పో నేయ-వ; నట్ట[రు (జు) 

(వేసిన _ ఈ. ఓ. ఘ, డ. త. స. ళ. (నడికంఠమున అని అర్థము). 

77, 1. పొచ్చు _ ఉ. ఠ, 

78. 1. రాహ్వానంబులు = పెక్కు (పతులు. వ. గమి లేళ్లం గనిన = ఇ. జె. క. భఖ. ఘః. 

ర, ల, వ, 



79. 

81. 

రిమ్ 

+ రుక్కరథు(డు "వడిన రోషాత్తచిత్తు లై 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
సో 

మనుమండు సత్య(ళవః పళ్ళతిభూపాలలోకంబు జములోకంబున కనిచినం 
జుట్లనుండి చూచుమాకథను లగుమానవపతులు నేన నేన యని కోడంగి 

యక్కుమారులిమీ:ద కరుణిక పెను: జోఆఅ మొగంబునం బడిన చిజుచేంప 

తండంబుఅ చందంబున చావాశలంబు దజీయు అబా౭రీన మృుగకులంబు 

చాక్కున సము దంబు సొవ్పెన యేబుల చందంబుక నతరీయెంద డిందిన, 

 'అశ్నట నై క్యమంకయు భయా పలతకళా నలుదిక్కులజా వెనకా 

విచ్చిన శల్వనందకు(డు వీనికి నోడంగ నేల మీకు నే 
వచ్చితి: బట్టి తెచ్చెద నవారణ బెట్టు వెశంగెనేనియుం 
జచ్చు మదీ యభూ:భుజక క్తి గనుంగొను. డంచు నున్దతిన్. 

. రుక్ళకథుం డనువాండు పాండుపౌ త్తుం దలపడి తొమ్మిదియమ్ము 1లుర 
=) 

మన భుజముల రెండును నాటించి వెండియు నేయం గడంగునెడ నా 

సుభ చానూనుండు. 

+ శరమతోడ నొక్కకరము చాపముతోడ 
నొకటి బొమలు గదిసియున్నయు[ గ 

శేఖతోడ( దల ధరితివై. బడ నేనె 
రయము మెం బటుశగ[తయమున, 

కి ట్లర్జునపు తుండు చిత కౌళలంబు సూపిన, 

ర 

యతనిచెలులు వలువు రవనివతులు 

గవిని రపుడు తేరుగములతో వడి భవ 
'త్చా[తుమీ6ద నీదీపు, తు లలర. 

79, 

$, లేమేమ _ కొన్ని (ప్రతులు. 4. గవిసిన _ ఎ, చ. జ.వీ.శ.వ. 5. యందణ fan (డంగిన = అ. ఆ చ, కొన్ని (పతులు, 

1. అచ్చటి - "పెక్కు |వతులు. శ్రా [పతులు 2. బిట్టు _ వ. వీ శ, మ, 
కే లురమ్మున గీలించి భుజ _ వ. 

1. 
ళా 

వడుడు - కొన్ని పతులు. ల, వుత్రు డలర = శ. మ. కొన్ని [వతులు. 



84, 

85, 

86. 

87. 

కో 
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అమ్మనుజవిభులబహులశ 

రమ్ములచే నూత కేతురథరథ్యసమే 

తమ్ముగం బొొదువంబడు తన 

తమ్మునిసుతు( జూచి పతి ముదమ్మునం 'దేలెన్. 

= ఇ ట్లఖిమన్యుండు మడినెనకా6 దలంచి దుర|ోధనుండు సంతోషింప నాసౌ 
భదుండు భ,దగజంబు *బరిగోలలపోట్లం గనలుకై వడిం గినిసి గాంధర్వి 
యినమాయ గావించె నది దొల్లి ధనంజయుత వంబునకుం 'వియం బంది 

తుంబురు పభృతు లొసంగినట్టినె దానం 'జేసి యమ్మానవనాథులయాలోక 

నంబులకుం 'బెక్కురథమ్ముల వారు దమ్ము బొదివికొని యనే కా(న్ర్రుళ(న్తుం 

బులు ఏ, పయోగించినచందంబు దోంచిన వారు వెగడుపడి చూచుచుండ 
నతండు మండల ప చారంబులం చేరు మెజయ మెటుంగు వాలమ్ములం గూల 

నేసీయు వెడందతూపులం |[దుంచిపడ వై చియు బడలు వటిచిన నన్నరపతులు 
నటుకుడు వడిన యెలమావిజెంపంబులచందం బగుటయు నుబ్బు దక్కి 

'వెక్కసంబును వెల్ళంబాటునుం గదిరి యక్కురువిభుండు దనకొడుకుకడిమి 

చై రింపంజాలక యతశివె నడరి కొండొకసేపు గన్నులపండువుగా భండ 

నంబు సేసి సంర ంభ విజృంభితుం డగునవ్వీరవకు విశిఖ వేగంబునకుం గాక 

విముఖుం డయ్యె ననిన విని యాంవి కేయుండు సంజయున కి ట్లనియె, 

ఇమ్మెయి బాలు డొక్కరుండ యింద ఆఅ పదో వధించె నన్న నే 

నమ్మ(గ నేర నయ్యెద వినం గడునక్కజ *మట్ల్టు లేల చి 
_త్రమ్మున సంశయింప విను ధర్మ మధర్మము నోర్వ కున్నె క 
య్యమ్ము తెఅంగు సెప్పు మెటు లయ్యె( బదంపడి నూతనందనా, 

న, అనిన నమ్మనుజవల్ల భునకు సంజయు( డి ట్రను నట్టు "పెక్కం డురాజులు 

సచ్చుటయును సుయోధనుండు చెరలుటయును గని భవత్కుమారవర్షంబును 

దోడియోధవరులును మేనులు నెమర్చ మొగంబులు వెలు'వెలంచాణి 

నోశళ్లెండం గాళ్లు వడంక నలుదిక్కులుం జూచుచు ధృతి దణటిగి పోయిన 

రిర్, 

86. 

87, . 

1. పరికోలల = ద. న. శ. ష. ల. పరగించిన _ అ. ఆ, ఇ. ఈ. కొన్ని (పతులు. 

1. బోరి రు. డ.ద.వ. 2. భంతవట్టు ౬ స, 

1. వెల్లి ంబార, వెలుకంచార _ అని పాఠములు. 



§42 

56, 

89. 

90. 

91. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
a 

వెటిచజచి విలిగి రప్పడు మగుడం గో_ల్తల సేసి కురువిభుండు గురుపుత 
క్ ఎపకర్ష కృతవర ్ర్రబృవాదృ౯సౌబలస మేతంబుగా సౌభ్ర దు నెదురొ_నిన 

నతండు ెలుపునుబ్బునం గొండొక "పెద్ద యనక పిడుగుచందంబునళా గర్జిలి 
యుజికిన నయ్యరదంబుళతండంబులు లేటమొగంబు వడియె నట్టియెడ. 

అ దుర్కోం ధనశ్రు(తుం ఢగులక్యణవమాడుం ఢభిమున్యునిచేం వచ్చుట విల 

సం. 1438 

చ. అదలిచి లక్య్టుణుండు విజయాత్మజు( చాకిన6ం జూచి యుమ్మలం 

బొదవ(గం బుత్రుం బెట్టి చన నోపక |కమ్మణురాజుం గాంచి యం 

బుదములు గొండచె నడరుపోలిక నన్నరుపట్టి నందటుం 

బొదువ నతండు ఘోరశరభూరినమీరమునం చెరల్బుచున్. 

కొ, కదిసి లక్ష ణునిం బులి 

కొదమను సింగంపు(గొదమ గొదగొని లీలం 

బొదువుగతి. గిట్టి మోదము 

మదము నెలర్పంగ నిం దుమనుమ(డు గడిమి్., 

చ. ఉజిక యురంబు బాహువులు నొకొకయమ్మున నొవ్వ చేసి నీ 

వెజింగి యెణింగన౯ా దొడరి తెక్కడం శేబోవ(గవచ్చు నంచు నే 

జెజం దల గుండ౭స్ఫురిణదీ ప్లులతో నిల డొల్ల నేసెనం 

దలు బతియుం గనుంగొనయలో దై_న్యరవంబు చిలంగ సేనలన్. 

శే. మీడుక మిడుక' ని శ్తెజంగునం గొడుకు. దునిమి 

యక్కుమారుండు మెజయుట నడలు6 గనలు 

గడలుకొనుమదితో డ నీకొడుకు వీని 

నొంపు6 డందణజు( చై పడి చంపు. డనుడు. 

8d. 

89. 

లి. 

1. చెరల్ళినన్ - చెక్కు. పతులు. 

1. మనుమం డెమిలన్ యు, డ, 

1. బోయెద వింక నంచు = ఊ. వ. 



92, 

98, 

‘94, 

౨5, 

క్ 

[దోజపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము §48 

కృతవర్మయు. గృపుండు గురుడు 

నతనిసుతుండు. గర్జుండును బృహద్చలుండును భా 

సితశరములు గురియుచు న 

చ్యుతునల్లుని. బొదివి రొక్కయుమ్మడి( 'బెలుచన్. 

అత6 డందణిు విశిఖంబులు 

వితథములు సేసి వారి వెగడుపటిచి యు 

ద్దతి నై ధవుపోశెడు కేనెడ 

కతిరయమున.! చేరు కినడపు నాసమయమునన్, 

నిషూదులు గళింగులు గజబ్బందంబులతో నడ్డపడిన నయ్యతిరథసింహుండు 

1దరువాయి గొని తునుమాడ నెప్పటియోధవీరు *లెయిది పెక్కాంబోతు 

లొక్కుపులిం జుట్టుముట్టినచందంబునం బొదివి పెనంగ నాజయ దథుండును 

చాండవబలంబులం [దోచి రానీక రథసాతిళయఘోరంబుగా. బోరు చుండె 

నక్కుమారుండు గురుం బంచాళశచ్చాణంబులను గృతవర్మ నశీతిసాయకంబు 

లను గురుతనయు దళశవిళిఖంబులను గర్గ నొక్కబలనారసంబునను 

(సుక్కించి కృపుని విరథుం జేసి బృహదృలుమెన ముప్పదినారసంబులు 

నాటించి వారలకు బాసట యయి కదిసిననె నికులం బిక్కుళజంగుల 

తూపులం జిక్టు వలిచి యుక్కునం క,గోధపు తీబ్బందారకు లనురాజులను 

రూపడంచె నప్పుడు శారద్వకుండు చే రాయికంబు సేసికొని కడంగి తోడి 

యేవురం గూడుకొని యా కీడికొడుకుమీ(ద మార్గణపరంపరలు వరగింపం 

'బెరింగినవర్పంబునం గసిమసంగి యతండు నొప్పించిన బెజవారు వీలువోవ 

బృవాదృలుండు బిట్టు గవిసి నిశితళరంబులు గ్నిగిడించిన నన్నరనందనుండు. 

చాపము గేతువుం దునిమి సారథి నశ్వముల౯ా వధించుడుం 

గోప మెలర్ప ఖేటకము6 [గూరకృపాణము. గొంచుం చేరు సొ 

983. 

94, 

. చెన - వ. 2. వరపు - కొన్ని (పతులు. 

1. దరవాయి ౬ ష. కొన్ని (పతులు; నరవాయి _*ళ. 2. లెదిరి = కొన్ని (పతులు. 

. (గోధపుత - భాకూ. మ. ర. ల. శ. చెక్కు (పతులు; గోధలిప్త = వా. వీ. ష, 

ళ. 4. వృందారకుం డనువా(డు, ధృతరాస్ట్రుని కుమారు డని సోరెన్సన్ మవో 

భారత 'నామానుక్రమణిక యందు చెప్పబడినది. క. నిగుడించిన _ పెక్కు (పతులు. 
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96. 

97. 

98. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
హ్ 

టోవత డిగ్గి వే కవియుడుం బటుభల్లవాతం గృతాంత సే 

వాపరుం జేసె 'వాత్సుటము (వచ్చి బృహద్భలు భూరిదోర లున్ అ 

= 9 ట్లిదపౌతుండు గోనలేందునిం చ జూచినం జూచి యేచి తదియ 

బంధుభూపతు లొక్కమొగి నురవడించిన నతండు వారలయేపు మాపి 
క్ర ర్లుండు డాసినం గ ర్లోపాంతంబు 2 రి "కానారాచంబుల నొప్పించె నయ్యిరు. 

వురు నొండొరులమెన.లు సెత్తురుల జొ త్తిలం జేసిన సంధ్యానమయ. 

సూర్యబింబ పతిబింబంబులుం బోలెం బొలిచి రాసమయంబున సూతనందేను 

నాయకు లార్వురు గర్వంబుల6 దన్నుం గదినినం గవ్వడికొడుకు చి తవధ 

వీహోరంబు సలుపునప్పుడు కుంభ సంభవ పభ్ళ తిర థిక వరులళరంబులు మగి 

డించుచు వారివి దూపులు నిగిడించు చునికి యద్భుతం బయ్య 

నట్టి యెడ, 

. మగధపతినూను. డై నోయశ్ళ్మంతకుండు 

చాలు డయ్యును | బెఢదోర్చులము మెుఅయ 

దాకటయు సూతుతలయు రథ్యములతలలు 

నతనితలతోన యభివున్యు( డవనిం గూల్చె. 

= ఇట్లు పూర్వవై రంబు దలంచి తలపడినమాగధకుమారు నవలీల 'నేలం. 

గలిపి సింవానాదంబు సేసినం దత్సంరంభంబు నై ర0పం జాలక దుశ్శాసన 

నూనుండు 1నరభసంబుగా. గవిని ఘోటకంబుల నంబకచతుష్టయంబునను 

సారథి నొక్కనారసంబుననుం దదీయతనువు వదిబాణంబులను బెలుచ 

నొప్పించినం జంచదరుణకమలచారువిలోచనుం డగుచు సౌభదుం డతని( 

|బిదీ వస ప్రనారాచనిపాత పీడితుం జేసి డగ్గలి. 

95. 

96. 

07. 

98, 

అక 3 కేతువు = అనిమూలము. (దోణ. 47.7. భం, 

1. వాత్సటము, వా త్రటము = అని పాఠములు, 

1. రెగటార్చిన = ఖ. గ. వ. వీ.ళ.వ. లి [కూరనారాచంుల = ఇ. ఓ, ల 

గా విల్రిగిచి నిశితనారా = ఊ. ఏ. శ. నుండుమొదలగు - జొ. లీ. వ 

మలాలా 

1. నంరంభంబుగా = కొన్ని (ప్రతులు. 



(ఉట 

100. తే, 

101. వ. 

102. క. 

108. క. 

104. వ, 

(దోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 845 

. ఇంతకు మున్న నీజనకుం డెంతయు నోఎజి సాణ నీవె నా 

పొంతకు వచ్చి తింక నెట వో నగు నం చొకదొడ్డనారసం 

బెంతయు బెట్లెదంపువడి "సేయుడు |దోణనుతుండు దాని నిం 

తింతలు సెక్కు లై యిలపయిం దొర(గకా వెస నేసె నేసినన్. 

అతనిదిక్కును జూడక 'యత(డు రయము 

మెఅయ నీపౌతుచాపంబు నటికి సుతు 

గూల్చి యాజమ్ము లురమున (గుచ్చు. మును 

వొండుగేరినె కచ్చాలు. డుజికె నధిప. 

అంత నపరాప్ల్హూం బయ్యా నాసమయంబున శ తుంజయుండును జం|ద 

కేతుండును 1సువర్పముండును సూర్యభానుండును మేఘ వేగుండును మొత్తం 

బె తాకిన ధనంజయతనయుండు మేటిమగ అగునమ్మృహీళులమేనులు 

నానా(న్హ్రంబుల ననేకఖండంబులు గావించి గాంధారపతి సేరినం [(గూర 

నారాచజాలంబుల జర్జరితళరీరుం జేసి దుర్యోధనుదెసకు నడరుటయు నంగ 

పతి యాచార్యున కి ట్టనియె. 

చండగతిపవీరరథికుల. 

జెండుచు నేతెంచి రాజు జేశిడు సౌభ 

[ధుం డిట్టులు నీ కూరక. 

యుండ స్గునె (పతివిధాన మొనరింపు తగన్. 

అని పలికి పతికి నడ్డము 

సనుటయు గురు డచటి యోధ1చయముం గలయం 

గను(గొని యభిమన్యుండు 

నర్జునుండును నని నొక్కరూప చుండీ తల(పన్, 

చూడం చిన్న వాండు గాని యలంతులం బోయెడి "వాడు గాడు మన 

మంద అముం గూడికొని యొక్క పెట్ల యక్కుమారు.వై నురవడింప వలయు 

100. 

101. 

108. 

104. 

, యారయమున ౬ ద. వ. 

. నువగ్యుడు - కొన్నీ [పతులు. 

. జనముల _ కొన్ని (పతులు. 

. పొడవు.  ఉ. ఒ. క. ఘ. రు. ఠఈ, డ. వ, 
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105. సీ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ఖో 

నని పురికొలిపి బరవసంబు సేనె నప్పు డప్పాండుపౌ తు బాణంబులం 

వీడితుం డై నూతపుతుండు గుంభసంభవు నాలోకించి నాదెన నూడుము 

వీండు నొప్పించె నిలువం దగునెల వగుట నసము డింవక *యీల గజచు 

కొని యున్న వాడ గాండిీవి. గలనం కగలసి యెటుంగుదుమ కాదె యతని 

చే యింత బెట్టిదంబు గా దని చెప్పిన విని యల్లన నగి యతం డతని కి 

ట్లనియె, 

కవచధారణ మనుఘునవిద్య గవ్వడి కే నెటింగించితి నితడు చాని 

చేర్చుట నీతని “నెట్టన నొప్పింప శక్యంబు గాదు వంచనగుణంబు 

నఆఅకంగ6 జాపంబు విలుగ నేయంగ ఘోటకముల. జంప(గ నూతు 

సమయం జేయ 

నగు( జాలు దేని నీ వట్లు సేయుము 'జేత ధనువుండ నవ్వీరు. జెనయ వశ మె 

దేవతలకు నైనం గావున నొక్కయమె 

విల్లు (దుంచి తణిమి విరథుం "జేసి 

చూచికొంద జకమలవుచొప్పునం దెగునె యీ 

రథికవరుని పటుపరా[క్రమంబు. 

అభి ర్డ్ణండు మెదలగు యోధులు వంచనచే నభిమన్యూని బిఠడు/ జోయల్ 3 

106. చ, 

సం. 7.47381 

అన విని నూతనూను(డు భయం బెద. గూరినవాండపోల నై 

వెనుక కొదింగి యారథికవీరుపిటీందికి జుట్టి వచ్చి వం 

చనకు సవోయు లై యచటినై నికు లన్న రపు|తు బట్టు మా 

ర్కొని చెనంగంగం కీజేరి యలఘ[ పదరంబున విల్లు |దుంచినన్ . 

105. 

106. 

co po 

* యౌడుగటజచుకొని  ఊ. ఏ. క. వీ. వ. ళ; యీలుగఅచుకొని న. న. ళ్ 

గదిని _ కొన్ని |పతులు. 

wars . వేయింత జ; నేరికి_ట; చేయింత = లు. &2 మలవుచొప్పున - త. బ. 

లి, సొంపున - ఐ. ఒ. జౌ. గ. రు. డ. వ. 

1. బెడగూరిన - కొన్ని ప్రతులు. ల. జేసి _ వ. వీ. వ. 



107. వ. 

108. క. 

109. 

110. 

i111. 

112. 

118. 

114. em 

దోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వానము 

ఆలోన. 

గురు. డళశ్వంబుల6 గూల్చను 

సరభసము గ6 గృపుండు సంపి సారథి నిమ్మై 

నరమతు( డనాయుధుండును 

విరథుండును నగుట నూచి వెజపేదిమనిన్. 

శకుని క ఖతవర శ్ లజా 

హ్లీకగురుసుతు లాదిగా ననేకులు లడరి య 

(న్ర్రక లాపంబుల శ (స్త్ర 

(పకరంబుల నొంచి చిక్కువజచి యల(చినన్. 

వాలును బలకయు. గొని య 

బ్బాలుండు రయమార గగనభాగంబున కు 

న్మీలితధృతిసాఠుం జై 

లీల నెగసి పోయె మండలీభూతగతిన్. 

తనవిద్యకలిమి వినతా 
తనయునిభంగిం జరింపం దమతమవై( చెం 

పున నుజుకు ననుతలంపున 

మన యోధులు భయము గొనిరి మనుజాధిశా. 

. ఎడగని వాలుభల్లమున నేనె వెసం దునియంగ. (దోణుం డ 

ప్పుడు శకలంబు లై పలక భూమిపయిం దొరంగంగం జేనె నె 

క్కుడువడి. గర్దుం డాశిశు వకుంఠగతిం దన శేరిమీ(ద నొ 

చ్చెడుఘనచ క్రముం గొని యువేం[దుని లీల నటించు ఇాడ్చునన్ . 

. సంర ంభ విజ ంభథితుం డ. 

నెత్తుట జొ త్రిల్లి నెణసినయలుక ను|గం బై నవదనంబు కాంతి "పర(గ( 

గౌరవనె నికోత్మ,రమున కతిభయదం బగుసింవానాదంబు సెలగ 

ల్రిడ్తీ'/ 

? 

సన వెలుగ, దరుగ = అని పాఠములు, 
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115, 

116. 

117. 

110, 

119, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

నింగికి నిగుడురథాంగరోచులు మణికంకణద్యుతులతో గలసి వెలుగ 

సిళ్లు నూపినగంధసింధురం బనురేఖ దల(పించువటుగతి చెలువు మెజయః? 

. గుంభసంభవుం డున్న దిక్కునకు గవిసీ 

యడ్డపడుసేన( బించి చెండాడు నక్కు 

మారవరుమేని యొప్పును మగతనంబు( 

జఠము బలము. ిగీ ర్థించె నిర్ణరగణంబు. 

. అటియడ., 
టె 

| కకునికృతవర్మక్ళపకర్భా శల్య ముఖ్యు 

లై నయోధులు పెక్కం|డు రఖిలదిశల ( 

బోదివి యతనికరంబున(6 బొొలుచుచ [క 

మలతితునియలుగా నేసి రా[గహామున, 

. ఏసిన నతండు రయంబున, 

. గద గొని యళశ్వశ్రామం 
గగయాుడు: ద భోళకొదమకై వడి మెటు(గుల్ 

వొంలంచుదానం గని కడు 

బెదరి యతండు రథము డిగ్గి పిఆిందికి6 1జనియొన్. 

. సుభ చాతనయుం డతని రథ్యంబులను సారథినిం జదియమోంది మన 

జోదులయమ్ముుల నేదు వెలింగినచందంబున సౌబలునిబేసకు నడచి యాత 
నికీ నడ్డపడినగాంఛారుల. స_ప్పవింశతిరథికులం బొరిగొనుటయుం బురకొని 

తన్ను మార్కొనిన వసాతీయులం బదుం|డ నేనుంగులతోడన పీనుంగుల( 
గావించి "యందంద తటిమిన "కేకయస_ప్తకంబు రథనహితంబుగా నగ్గలిక 
నుగ్గ నేసి డస్సి తూ(గాడుచు బోరు దొలంగిన యోధుల నుల్లసం బాడుచు 
నణీమినవారి నుఖుమాడుచు వీర |వతంబు ధీరత్వనిష్ట ౦ జలుపుచుండె. 

116. 

116. 

119. 

వ. గతితన - ట. వ. లి. నగ్గించె, నుతీంచె - అని పాఠములు. 

1. శల్యు లాదీ యెన ఎగ. యణ. వ. 

1. నరిగిన్, బారెన్, జరిగన్ _ అని పాఠములు. 

1. నంగందం దరిమిన _ కొన్ని (పతులు. 
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120. ఉ. ఆసమయంబునం గడంగి యాయిత మైనరథంబుతోడ దౌ 

ఇ్యానని రా నీతం డడరి సారథిం. జంపి వాయంబులం బడకా, 

(వేసిన సోంత డల్గి గద వేకొని యుద్ధతిం చేరు డిగ్గ ను 

చ్భాసీతమూర్తులం బొలిచె |ఖాతృకుమారయుగం బుదాతత్త మె. 

ఎవి అభిమశన్యుడుక్కా నననుతు లిడువ్రుడుం శచ్య్చున := 

సం, 1_.48_8 

121. కే. ఇమ్విధంబునం గదిసి నరేం|దముఖ్య 

నీదు!మనుమలు సూపర నెమ్మునముల 

కద్భుతంబును శోకంబు నావహిల్ల 

లావు వెరవును మణఖయం. జలంబు నెఅయ. 

122. ఉ. ఒండొరు 1మీటుకోపమున నుగత( బోరి రుదగు లై గదల్ 

మండ(గ నెత్తురుల్ నెదర మాంసము పిండిగ *నెంప నుగ్గు లొం 

డొండ ధం[4 | దొెగ వే సుకు మేనులు (వాల వానిలో 

నుండక (పాణముల్ వెడలె నుబ్బున( |గాల(గ 'దేవళామ్నుల్ . 

128. వ. ఇతె టింగున. 

124. చ. వనగజ మంబుజాకర మవారణ. జొచ్చి కలంచి యాడంగా 

మనమున గొంకు లేక కృప మాలినబోయలు ముట్టి చంపుకీవా 

డ్పున భవదీయసేన పొరివుచ్చంగ6 జుట్టును ముట్టి పార్థనం 

దను నలయించి నిర్ణయవిధంబున. జంపి రనేకనై నికుల్. 

125, వ, అట్టియెడ, 

121. 1. మనమలు - కొన్ని తాళప[త|పతులు. 

122, 1. మీలు (రు - ఎ. ఖ. భాకూ. వ. శ. మ. న. ళ్ళ మీంది - వా. కొన్ని (పతులు, 

2, నిమ్మునుగు = బె. క. జ, ప. బి. ర.ల, శ 
శా 

124. 1. చుట్టుముట్లు చాడ్పున - ఊ. ౨. చొప్పున - మ. 
ల రు 
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126. సీ జగము లన్ని యును చేజంబున వెలి(గించి యపరా ది సేరినతపను మాడి. 

దఅ చై నకానలు దరికొని నీటుగా జేసి యాజినదవళిఖి విధమున 
గగనంబుతో రాయు *కరడులు గల జలం కివివురC బాటినమవహోర్లవము కరణి 

నున్న తగతి సెడి యుర్వి చెం గడువిన్న నై పడియున్న నుధాంళుభంగి 

'తే. వీరమునం దమవారికిం బెం పొనర్చి 

యరుల సమయించి వస మజి యనువు దప్పి 

'తగియు. జూడ్కికి6 జాలవే గగుచు. బొలిచె 

మహితమూ ర్తిళోభితుం డభిమన్యు. డధిప. 

127. ఉ. నెత్తుటం దోంగి నేల యెొఅనింగితెజంగున నుండె నక్కునూ 

రో త్తము( డందుం జందుకియ నొప్పు సి తాయుధఖండభూపషణో 

చాత్తమణి[పతానములు తారల చందము నొంది యంద మె 

య తృటి నుల్లసిల్లై వసు!ఛాధిప చూపఅపిండు చూడికిన్. 

128, పీ, కరక ళీబరములు ధరణీధరములు దురంగగా [తమ్ములు (గావాసమితి 

నరశరిరములు మీనములు గాకేయకతురికాదిశ( స్త్రంబు లురగకులము 

రుధిరార్షశరములు రుచిర[పవాళముల్ (పేవులపోవులు ీనీతతులు 

నెత్తురువెల్లువ నీళులు భూషణస్తోమాస్థిచయము తుమురు లినుక 

ఆ, గాంగ నంబురాశికరణి సం|గామభూ 

భాగ మొప్పు మిగుల భవ్య యోగ 

నిద నున్న విష్ణునికి చాటి యగుచు శో 

భిల్ల నమ్ము రారియల్లు 6 కిడందు. 

120. వ, అబ్బాలుండు, 

126, 1. నీలు = వీ. శ. మ. చెక్కు. |సతులు; నివుటు - వా. లి. కడళులు, కరళులు = 

అని పాఠములు. శి. బివిరిపాడరిన యర్గవము కరణి - ఒ. ఓ. జౌ. భాకూ. వ. శ. 
శర, షమ. న. వా. ళ,. 

127. 1. ఛావర _కొన్ని పతులు. 

128. 
శ 

1. సమితి = ఎ. ఖ, చ. నవ. శ. లి, డధిప _ కొన్ని (ప్రతులు. 
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181. 

182, 

188. 

184. 

185. 

186, 

(దోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 8b] 

. త. మహితలావణ్యమును సుకుమార మైన 

em 

యంగమును బూర్ల చం|దనిభాననంబు( 

(గొ త్తపెంపుగ నెంతయు. గొమరు మిగిలి 

చెన్ను. దలకటు సె సడియున్న6 జూచి. 
ఈఏ a 

॥ నీవై నికు అంతయు. నం 

తోసిల్లుచు నార్చి రపుడు దుఃఖతు లై కుం 

కేరీసుతులవారు దీనద 

శాసంగతు లై రి బాప్పజలములు 2దార(గన్. 

నెణి దప్పంబడి "ెల్లుగ 

నొజణలడి నరవాజికరులయులి వభిమన్యుం 

డణీముణీం బడుటకు వగ మది. 

బజీగొన నిల “వెలుచ నజఅచుభంగి. జలంగన్. 

ఆసమయంబున, 

పిక గ్రాం[డు గూడి యిమ్మెయి 

నొక్కని( జంపుట యధర్మ మోహో యని న 

ేర్దిక్కులను బెద్దయెలు(గున 
నక్కజముగ భూతసంచయంబులు వలికన్. 

ఇట్లు ార్యసారనంపాదితర్శాదుం డైన సౌభదుండు వడుటయు 
వారిబలంబులు టీచ్చవడి భండనంబు దక్కి 1$లరిన ధర శ్రిసు[తుండు (ప్రబల 

'యోధవీరలోకంబు నాలోకించి యి ట్లనియె. 

. మార్చలంబులు సొచ్చి మాతంగముల. గూల్చి రథరాజిం గలంచి 

తురంగమముల. 

[(దుంచి పచాతులం దునుమాడి “పెక గ్రాం (డునై నిక (పవరుల సమయం జూచి 

130. 

181, 

184. 

185, 

1. వెనుపుగ, వెంపున - న. ళ,. కొన్ని [వతులు. 

1. తీనూనువారు - ఇ. ఐ. 2. దొరుగన్ _ చెక్కు [పతులు. 

1. ల్రిక్కు.ల 'పెద్దయెలుంగున = కొన్ని [వతులు. 

శ 

1. తల్లడిల్లిన = ఈ. 



లైల్బి 

187. వ, 

188. మ. 

శ్రీమధాంధ మహాభారతము 

మూ(కల విరియించి ఫీ(క నాభార్యాది యోధుల నెల్లను నొక్క_దెసకు 

వెలిచి వియచ్చరుల్ వినుతింప నాకంబు చూటి గొ "న్నట్టి యర్జునత నూజుం 

. జూచి మనకు నేల ళోకింప వె వరుల 

గం డడంచి గాలుపు గంద ముచి 

భంగి (బొద్దుకొలంది పరికించి మననై న్య 

ముల మరల్త "మెలపు చలం "నంగ, 

అని పలికి బరవనంబు సన సనలం బురికొల్పికొని యవష్టంభ విజృంభితుం 

డయి నిలిచె. బదంపడి యకుణకీరణుం డపరమహీధరంబుమౌళికి సరసీరుహ 

శేఖరం బై చెలువారం దదనంతరంబ రిత్తచోట్లును 'నెత్తుట౯ జొ తిల్లుచున్న 

ట్టుండెం బిండుగట్టి పిశాచనిశాచరులు నలినేంగి ర_క్షపానంబును మాంసేఖా 

దనంబునుం జేయుచు మోదంబునం బొందుచు నాడుచుం బాడుచుండు 

కలకలంబునను గుణపభతుణవ్య| గవివాంగసముదయతుములంబునను బలలఖా 

దనసంరంభళశివానివపాకోలాహాలంబునను బరమాభీలం బై నసంధ్యా కాలంబు 

నిరూపించి నిజశిబిరంబులకు నుభయబలంబులుం బోయె నప్పుడు నీకొడుకు 

లుబ్బునం గొమర మిగిలి యరిగిరి కౌంకేయులు చిన్న (బోయినయాననం 

బులతో ళోకసంత వ్రచిత్తు లయి చని రివ్విధంబున ధర్మతనయుండు దనని శే 

తనంబున కరిగి యచట నిఖలపరిజనంబులుం 'దానును సన్నా హాంభు లెడలించి 

శూన్యాశకారు లై యున్న సమయంబునం దమ్ముని* దెస కూరిమి నారం గూరిన 

వగవింపున ఢె థై ర్యంబు ఫొంపణి వివర్ణవదనుం డగుచు ని ట్లనియె. 

జని అభిమశ్యుశివుర వమునవ్ ద రరాజ దు౭ఖించుటు ₹= 

సం.._.7_.49_1 

గురుశారద్న్వత ముఖ్య యోధవర సంగు_ప్తంబు నిక్ళేద్య ము 
ద్ధుర మానై న్యము దానిం జొచ్చి నను |బీతుం జేయంగాం బూని యొ 

క్కరు(డు౯ా గోవులలోనం జొచ్చుబలుసింగం బొక్కొ నా నట్లు సొ 

చ్చి రయం జార ననేకవీరశిరముల్ చెండాడె నుద్దండు. డై. 

186. 

187. 

1. లం గూల్చి కలచి గెలువు గొంద - ఖ. చ. భాకూ. వ. వీ. శ. వష 

1. కబళన - -కొన్ని ప్రతులు. 2. వలని _ ఊ. ఏ 
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189. క. ఈసును రోనము గలదు 

శ్శాసను నొప్పించి పిపి చతురంగములణ 

గాసిలం జేయుచు న ట్టు 

ల్లాసముతో !మెలంగ గాం ీదలంచె యొరులకున్. 

140. తే, కొడుకు బొడగాన కర్టును. డడి నేని 

వానితో నింక నే మనువాండ వారికి 

నతనిేగారా బు చెలియలి కధికదుఃఖ 

మేీన చేసితి కివగవంగ నేమి గలదు. 

141. క. జాలు(డు సుకుమారుడు సె 

క్కాలములం జొచ్చి యెలు(గం డనక మొన సొరం 

జాలుదు చొరు మని వనిచితి 

నేలా న న్నాన దోస మెటు(గయగ నిచ్చున్. 

142. క. కుడువను గట్ట బూయను 

దొడువను బో. బనిచి కాక తొలుత మొన సొరం 

గొడుకుం బనుచుట కవ్వ(డుC 

గడంగునె నాయట్టిపాపకర్ముండు దక్కన్. 

148. శే. వానితోడిద లోక మై యేను బోవ 
నై తిం బోం గన్న. బు[తళో కాతురత్వ 

మున నితాంతవివర్ణ త( బొందుచుండ. 

జూడ 'కుండెడివాడ నర్జును మొగంబు. 

189. 1. బెనగగా = కొన్ని (పతులు. వ. దరంబె = ఎ, ఐ, జొ. ఖ. ల. కొన్ని [వతులు, 

ఇచ్చట “లి “రి వర్ణ ములకు మెతి కన్చించుచున్నది. 

140. 1. గారావు _ర.వ. శ. మ. వా. కొన్ని (పతులు. ౫&2. నొనర్చితి వగవంగ _వ, 

లీ. వనరంగ ౬ ఆ, ఈ. ఉ. జొ, ఈ. డ. న. ళ్ళ, 
1 

141. 1. నాయాస దోస - వీ. శ. వ. 
? 

148. 1. కుండెడు వాడ - కొన్ని (పతులు. 
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144. ఉ. వాసవునంతవానికిని వచ్చినయాపద దీర్చుం గాలశే 

145. చ. 

146. వ, 

యామరు లట్టిబల్పగఅ నై నను (వేల్మిడిం [దుంచు నాజి న 
వ్వాసవియాత్మజుండు పగవారలచే వాతు( డై నదుర్ణశం 

"దేసి యలంత "జేడ్పడంగ. "జేసె విధాతృని నేమి సెప్పుదున్. 

కొడుకు వధించి రన్న? గురుకోటికి నెట్టన యల్లి రూపు మా 

"పెడును కడంగి పార్టు. *జెదం జేర్చినళోకము *నార్చ( జాలునే 

పుడమి ధనంబు నాకమువిభూతియు( జేరెనయేని నల్ల న 

వ్వెడునిమన్యు నెమ్ముగము వే యగుపాలును జోల నేర్చుశే. 

అని మజశియు ననేక పకార ౦బులం బలవించుచున్న సమయమునం 

గృహ్హడై ఏపాయనమునీం|దుం డయ్యెడకు విజయంచేయుటయు నవ్విభుండు 

149, 

146, 

1. డది = చెక్కు (పతులు. 2, దీర్పజాలు నే = జ, ప, బి. వ. 

|. వేద-వ్యాసాగ మనము, నారదుం డకంపనునకు మృత్యు దేవ తాపభావం బెణేం 

గించుట, నువర్గష్టీవి చరిత్రము, పోడశరాజ చరిత్రము, అనువృ శ్తాంతములతో కూడిన 

కథాభాగము (|దోణ - 2.146.224) భండార్కరు పతి [పథాన పాఠమునందు 

విడువంబడినది. అనుబంధమునందు 920 పంక్తులు గల ఈ [గంథ భాగ: ము చేర్చుంబడినది. 

(అను 1.5 పుట 264) ఈభాగము చితశాలాపతి, పి. పి. యన్. శాస్త్రి (పతి, 

కుంభకోణ ప్రతి - వీనియందు [పథాన పాఠముగా చేర్చంబడియున్నది. 

భండార్కరు [పతినంపాదకవర్షమువా దీలోపము నీ|కింది విధముగా సమర్థించి 

యున్నారు “ఈ కథలన్నియు శాంతిపర్వమున కన్చించుచున్నవి. శారదా పతి 

యందు |దోణపర్వమున నీఖాగము విడువబడినది శాంతిపర్వమునం దీకథలు సంద 

రోచితముగా కాన్చించుచున్నవి. |దోణపర్వమునం దివి యంతగా తగియుండ లేదు. 

|దోణ పర్వమునందలి షోడశ రాజ వృతాంతమున ఒక అసందర్భమును కలదు. పరశు 

రాముని పదునార్గురు మవోరాజులలో చేర్చుట యుక్తము కాదు. సంస్కృత శాంతి 

పర్వమునందు పరశురాముని స్థానమున నగరుడు పేర్కొనంబడి యున్నాడు. ఇది 

యుచితముగా కాన్చించును,. మృత్యు దేవతా[పభావము తరువాత ద్రోణపర్వమున 

ఫల|కుతికూడ చేర్చబడి యున్నది. ఈ అంళములనుబట్టి చూడగా. బైవృ త్తాంతము 
లన్నియు, శాంతిపర్వమున మొదట |వాయబడె ననియు, తరువాత [దొణపర్వము 

నందు [వతి వ్రములుగా చేర్చంబడినట్లును విశద మగుచున్నది.” 

"ఆలు(గు ఖభారతమునందు, [దోణపర్వమున వేదవ్యాసాగమనము, నారదు డడ 

కంపనునకు మృత్యు రేవ తాపభావం చణింగించుట, సువర్ణ స్టవిచరి[తము, హోడళ రాజ 
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(పత్యు శానంబు చ్చసి దండ| పణామం భాచరించి యాసనవిశ్యాసన (ప్రముఖ 

పూజావీశేషంబుల కనా రాధించి యమ్మహోత్మునితో ని ట్లని యె. 

147. సీ. పరసేన భేదింప( బనిచితి నేను సౌభదుని వాండు నబ్బలము సొచ్చె 

“వనుక నేమును జొచ్చి చనంగ వై ంధవుండు మమ్మాంగిన( ీదేడ్సడ 

ననువు దె 

నప్పుడు పెక్కం డు రప్పాడి నవ్వీరు( బొదివిన నాజండి బోయి నట్టు 

సుకుమారనూ ర్తి( బుతుకు నొంటి మై(విన్న పాపని నలుంగుల పాలు పడంగ6 

ఆ. బనిచి తాను (బతుకుపావాత్ను. ఉందును 

గల విపులళోకజలధి మునిగి 

చేర్చుతల్లడమ. న *బిమ్మిట కొనియెడు( 
౧ 

జిత్త మింక నేమి సేయువా(డ. 

148. వ. అనిన విని మునీశ్వరుం డమ్మను జెళ్వరున కి ట్లనియె. 

149. చ. పలువురురాజులం దునిమె బలిదు( డాత(డు పిన్నపావంజే 

యలు(గులపాలు సేయ కభియాతులు పువ్వులకోల సాంతుశే 

కలంగుదురే విపద్దశల "కాణియ నార్యులు సావు లింతవిం 

తల గరుడోరగద్యుచర చానవకోటుల చావు. జూడమే. 

చరిత్రము అను ఘట్టములు కలవు. శాంతిపర్వమున నీకథాంశములు కొన్ని మార్చు 

లతో తిరిగి కాన్సించును. ఇచట అకంపనుని వృత్తాంతము లేదు. పర్వత నారదవృ తాంత 

మధికముగా నున్నది. (శాంతి 229.290) తెలుంగు భారతమున [దొణపర్వమున గాని, 

శాంతిపర్వమున గాని మోడళరాజ చరి|త్రమునందు సగరుని [పళంస చేర్చబడలేదు. 

పరశురాముని వృత్తాంత మే యున్నది. షోడళరాజ వృత్రాంతమునకు నంబంధించిన 

పద్యములు తెను(గున రెండు పర్వములందును ఒకేరీతిగా నున్నవి. 

2. నాదరించి = ద. ప. బ. 

147. 1. నాతనిపిరుదన యరుగ సైంధవుడు - జ. ఐ. ౨. దోడ్చడుననువు - కొన్ని 
[పతులు. లి. బలువురు యోధులు వై బడి యబ్బాలు బొదివిన - ఆ. ఖ. చ. వ. వీ, 

శమ. ఉ. బిమ్మిటి - భాకూ. వ్యా బిమ్మట _ కొన్ని (పతులు. 

149. 1. బల్విడి నాతడు = అ. ఆ. ఇ. ల. కొన్ని (పతులు. 



150. 

151. 

152, 

1598, 

154. 

శ్రీమదాంధథ మహాభారతము 
ఫ్ 

. ఎప్పాట నెవ్వరికి విధి 

దప్పింప వశంబె గై. ర్యధనఘనుండవు నీ 

విప్పరుసున నడలుట గడు 

నొప్పదు శమియింపవలయు నుర్వీనాథా. 

, అనిన సాత్యవ తేయునకుం గాంకేయా|గజుం డి ట్లనియె. 

. 'వెరవును లావునుం గలిగి విక్రమసంపద నొప్పి *ధీరు లై 
పరగిర కాని తమ్ము కమృతభావవికారము వొందకుండ సు 

స్థీరముగం | జాణరతణము సేయగ రాజులు సాల *రై 3 యె 

వ్వరుం దలపోయ మృత్యు వనివార్య మె తాపసీముఖ్య యిమ్మెయిన్. 

. అనుటయు బారాశర్వుండు పాండవా |గజున క్రి టను దొల్లి యిట్లు 

పుత్రమరణకోకాతురుం డ్రైనయకంపనుం డనురాజు నారదమునిచేత 
మృత్యు! పకారంబు దెల్రంబుగా విని యుపళమితళశోకుం డయ్యొ నని విందు 

మయ్యితివోసంబు తెటం గెణింగించెద నది నీయంతఃకరణంబు సంతాపంబు 

మాన్ని శాంతి యొనర్చు నవీహితుండ వై యాకర్ణి ంపుము. 

* పగతు కకంపనువై నెత్తి వచ్చి కయ్యము సేసి యాతని నడ(గ బట్టి 
కొనుటయు జూచి తత్తనయుండు *హరి యనువా(డు 2దోర్టర్స 

దుర్వారమూ ర్తి 

యవ్విరోధులమీంద నడరి బల్విడి( దండి విడిపించి వికమవివహారణమున. 
దనివోక మజియు కినుద్ధతిం గరిరథఘోటభటని కాయంబుల బడలుబలతుప 

* న్ముగు లగుననేక యోధులు చలమున. 

గూడుకొని మవ్మో(స్త్రఘోరళ (స్త్ర 

152, 

153, 

154. 

1. నొంది_ఊ. ఏ. ఐ. ద. న. బ.వ. లి, వీరులై _ ల. కొన్ని [వతులు. 
ల. మృతిభావ - ఇ. ఈ. ల. 4. 6 యెవ్వరు - కొన్ని (పతులు. 5. వర్య - వ. 
వీ. శ, వ. కొన్ని (పతులు. 

| (పభావంబు ఉడ్. ఏ. ర్, ర, 2, హాత మతి టె. ణు ఈ, ఉ. ఓ, ఘ. రు. టు. 

1. ధృతి _ శ. మ, పెక్కు (ఫతులు. మూలమునందు “వారి” అనియే యున్నది. “తస్య 
వుత్రో హరి రామ నారాయణసనమో బలే” [దోణ - 52.27. చిత్రశాలా[వతి. 
2. భుజబలదుర్వారమూ ర్తి - భాకూ' కి, నుద్దతకరిరథ - ఇ. ఊ, ఏ, వ. 



దోణపర్యము లా ద్వితీయాశ్వాసము లర్? 

తతుల నక్కుమారు మృతుం జేసి రప్పుడు 

గనలి రభసమున నకంపనుండు. 

155, క. విపినంబు నడ(చుదవశిఖి 

కుపేమాస్థాన మయి పగణయొప్పు సెజిచి యా 

త శ్రపురమ్ము సొ_తించెం దూ 

ర్యపటుధ్వను 'లెసంగ ననిమిషాధిపుభంగిన్. 

156. వ. ఇట్లు గెలిచి వచ్చియు. 

157. ఆ. పుతుం దలంచి తలంచి 1పొగులుచు నున్నయ 

న్నరవ'రేణ్యుక డకు నారదుండు 

నెమ్మి వచ్చుటయును నిభృతు. 2 యాననా 

ర్వ్యాదిపూజనంబు లాచరించి. 

158. వ. అతనికడనుండి యమ్మహీపతి యశ్తాపసముఖ్యునకు నిజవృత్రాంతం బెటిం 

గించి కొడుకుగుణంబు లగ్గించి వానిం గోలుపోవుటం జేసీ విజయంబు 

[పియంబు సేయ కున్న దనితనవగపును చెలిపి మటియును. 

159. క, మునినాయక మృత్యువు [పళ్లు 

వని విందుము లోకమునకు నది యెట్లొకొ త 

జననంబు( ద|త్పభఖావము 

వినం దల(చెద నుచిత మేని వినిపింపు తగన్. 

= నొర్రుం ఉరతంవయనవ మృ త్మ్యందోనతా (వఖ్లావం బొణీంగింబుటు్ ౩ 

సం. ఆను_1_8..67 పంక్తి 

160. వ. అనిన విని యమ్మవోత్ముండు గరుణాయ త్తచిత్తుం డై యతని కి ట్లను బంధు 

మరణళోకం బుడుపం జా లెడుమృత్యు పకారకథ వినుట మేలు నీవవధాన 

155. 1. మానం బగుచు వగణ స. భ్, కొన్ని (ప్రతులు. 

15. 1. పొక్కుచు నున్న - వ. 

158. 1. కున్నయది యని _ కొన్ని [వతులు. 



లిరిరి 

161. 

162, 

168, 

i164, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
(ల 

పరుండ వై వినుము 'సిచప్పెదం (బజాపతి (పజల సృజియించి పదంపడి 

కంహోరంబు లేమిం జేసి భూమికి. దదీయఖారంబు దుర్భరం బగుటయు 

ననుసంధించి చింతా[కాంతుం డై. *తత్సంహారంబునకు నుపకరణంబు గానక 

కటకటంబడిన నతనియిం|దియంబులవలన మవోజ్వలనంబు జనియించి యెల్ల 

దిక్కులం బర(గి చరా చరాత్మకం బైన భూత వాత ంబు దహిొంపం గడం 

గుటయు భువనహీ తార్గంజుగా భవుండు నని కమలభవుశరణు సొచ్చినం 

[బజ్వరిల్లు చున్న యమ్మహానుభావుం డద్రేవు నాలోకించి యాదరభరితాం 

తఃకరణుం డై. 

. నీకోరికి య|పతివాత 

మేకార్యము గోరి వచ్చి తెజింగింపు మమె 

యాకార కామవార యది 

చేకొని యీతణమ యేను జేసెద ననుడున్. 

, అభవు( డిట్టు లనిమె నఖలసృష్ట్టీ కియా 

కర్త వగుట నీవ కలుగ చేయా 

గలిగి భూతకోటి యలమి( బొందంగం గోప 

మె త్తి రూపుమాప నేల యిపుడు. 

. నాకుం గా లోకంబులం గరుణాలోకంబున నావరింపు మనిన విని యంబు 

జాసనుండు నాయందు. గోపంబును గామంజును లేవు వినుము (పజాఖార 

పీడిత మైన భూమిచదేవి దనేడప్పి యెజింగించినం దదీయహితంబు సేయం 

బూని సంహారంబు గావించువాండ నై చానికి నుపాయంబు విచారించి 

యెద్దియుం గాన నై_తి నది గారణంబుగా నన్ను6 (గోధంబు వొండె నన 

వుడు భూతనాథుండు. 

- అనఘవిచార నీ వరయు మన్నం దగం గడునిష్ట లోకపా 

అన మొనరింతు.( గాన యనలం బయి నీదగునల్మ లోకము 

160. 

169, 

164. 

1. తత్చంవోరంబు - వీ. శ.ష & తత్సంవారణంబునకు ౬ ట. ఈ. ణ. త, 

1. దప్పి _ కొన్ని పతులు, 
శ్ 

1. మున్ ల్ మునుకొని = ఖ “, చ. జ. భాకూ. వ. శ. వ 



(దోణవర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము ఫ్రెర్ట్0 

నును మిడి కాల్చ్ప( జొచ్చినం గనుంగొని యేం గృప వుట్టి చెప్పెదం 

జనునె మహో గకోపవివశత్వము నీకు [దిలోకనాయకా. 

165. వ. చరాచరంబు లన్నియు నొక్క-వెట్ట భస్చీభూతంబులు సేయ నేల ధరణీ 
భారంబు *వాయుట కై యుచితసంహారంబు గలుగునట్టుగ నొండుదెజంగు 
దలంపుము కోపం బుపసంవారింపు మివ్వరంబు నాకొసంగు మనవుడు నివాత 

పాపకళంకుం డై నయాశంకరుపలుకులకు నతం డయ్యలుక నడంచిన నయ్య 

నలం జాబుటయును భువనంబులు [ప మోదంబు నొంది యాశంకరశతా 

నందుల నభినందించె నట్లు కోధోపళమనం వాచరించుసమయంబున. 

168. సీ. కమలాసనునియిం దియముల రక్తాన్యయు నసితాంగియును 

| నరుణాంబరయును 

నగునింతి జనియించి యల్లన నగుచు( గెంజాయ రంజిల్లులో చనము లలర 

నాజగన్నాథీల నలవోకవోలెం గన్గొని ద&ిణమునకు( జననజుండు 

మొలుపుతో మృత్యువ మృత్యువ యెట వోయె దని 

పలుమాటు సాంత్వనము దో(ప( 

తే, విలిచి సంవోరబుద్ది నాకొలయం బొడము 

కనలునం దుద్భవించితి గాన నీవు 

దొడగి కివాసి లే కెల్ల జంతువుల సంహ 

రింపు నాపంపుమై నీకు. జెంపు *గలదు. 

167. వ, అనిన విని మృత్యు దేవత దుఃఖిత యయినం గన్నీరు దొరంగె నయ్యకులిం 

దువులు పద్మజుండు ేేపాణీపుటంబునం బట్టి లోకహితార్థంబుగా ననేకభం 

గుల *ననునయించిన నక్కాంత గాడ్పున నల్లాడుతీ(గ తెజంగునం జలించి 

యంజరి ఘటించి యవ్విరించి కి ఖ్రనియె. 

165. 1. వాయుటకు నై - కొన్ని (పతులు. 

166. 1. నసిశాంగయు - వ. శ. కొన్ని [వతులు. బిని_ఊ,. ఏ. లి. గాసిల'కెల్ల జా 

ఎ టవ. ఉ. కలుగు _ వెక్కు (పతులు. 

167. 1. పాణితలంబు - ఉ. ఠః పాణిపుటంబు - అ. శ. వ ౨9. ననూనయించిన _ 
% "పెక్కు తాళపత్ర పతులు. 



860 

168. ౩, 

169. వ, 

170. 

171. వ, 

172. తే. 

0 

శ్రీమదాం౦థ్ర మహాభారతము 

నీవు నృజియించి 1శశై నన్ను దేవదేవ 

యేను [గూరకర్మమునకు నెట్టు లోర్తు 
బంధుమరణళో కారు లై. పనవుజనుల 
వివిధీభంగులయెలు+గులు వినంగం జాల. 

ఈయధగ శ్రంబునకు 1వజతు నీవు నామీద గ్భవ చేయు మిట్లు నన్నుం బను 

పక తపళ్ళరణంబునకుం బనుప వలయు నివ్వరం బిమ్ము భవదనుజ్హ వడసి 

ధెనుకాశ్రమంబునకుం జనియెద నని పలికినం బరమేప్టి యన్నీ రజాజి 

2నిరితించి. 

నిను [బజాసంవారమునకు నై కల్పించినాండం గావున నీమనంబునందు( 

బొడమువిచారంబు నుడిగింపు మిట్లు గా గలయది యైనయిక్కార్యమునకు 

నన్యథాత్వం బేల యగు బ్రజాసంీవారణము ననిందితనమయముగం జేయు 

మీ వవళ్యంబును నావుడు6 గడుభయంబున నప్పటికి నియ్యకొని మృగా& 

. నలువవదనంబు సూచుచు నిలిచె నతండు 

(వీతుం డై లోకముల గృప "వెంపుతోడి 
దృష్టి( గను(6గొని నవి పరితుష్టి6 బొంది 

జం|దమౌళియు( దనయిచ్చ జనియె. (బీతి. 

మృత్యుదేవియుం బర మేస్టికిం (బణమిల్సి, 

అచటు వాసి రయంబున నరిగి భేను 

కాశమంబున నియమంబు లాచరించి 

నంద 1ళకౌశికి యనియెడునదులం బెక్కు 
[వతము లోనరించి మజియు. దీర్భ ముల నెల్ల . 

169. 

169. 

170. 

172, 

1. తిట = కొన్ని (పతులు. ద్ద వాక్యభంగులు మది .గ.ణ.వ, 

కే వెరతుం గాన =, 2. నాలోకించి ~ మ, 

1. సంకల్పించి - అ. ఆ. ఈ. కొన్ని (పతులు. 2, వోరమును సమయోచితముగను 
జేయు ఆ. జ. ట. 8. ల. న = అని పాఠములు. 

నౌ 

1. కౌశిక _ కొన్ని (పతులు. 



(48) 

178. వ, 

174. అఆ, 

175. వ, 

ద్రోణపర్వము = ద్వితీయాశ్వాసము 961 

అద్దేవు నుద్దేశించి “పెద్దకాలం బనేకవిధంబుల దుష్కరంబు లగుతపంబులు 

నసేయుచుం బోయి హిమశై లశిఖరంబున శసంయతాత్మ యె యున్న. 
జతురాననుం డమ్మానినికిం బొడనూపి మృత్యువ నీ వత్యంతనిషురనిష్లూనియ 

మంబు లేల యను ప్టించెద వనిన నయ్యంగన సమాభానంబున నున్న (పజల 

మెడలు *నులిచి చంపంజాల నన్ను నీపనికిం బంపకు మధర్మభయంబున ని 

న్నా శయించెద నార నైననాకు శరణంబ వగు మని (పణమిల్లిన నతం 

డి ట్లనియె, 

ఇంతి నీ కధర్భు మేల యయ్యుడు నాదు 

*పనుపు సేయ నిన్ను బరమధర్శ 
ముందు విమలకీ ర్రియును జెందు నట్లుగా 

వరము లిత్తు మేను *వారు:డు నీకు. 

ఏ మనుసంధించినపనికి నీకు భయం బేల చతుర్విధభూతకోట్ల నుపసంవారింపు 

మనిన న త్తన్వి దేవా చేవరయాజ్ఞ దలమోచి చేయు చానం గాక యొక్క 

విన్నపం బఃధరింపుము లోభంబును [(గోధంబును నీర్ష నియు ననూయయు 

కలిగించి జంతువుల శరీరంబుల ఏక్ళతిం బొందింప వలయు ననవుడు నతం 

డట్ల యయ్య్యెడు నదియునుం గాక నీయ శుబిందువు లెన్ని యన్నియు 

రోగంబు లి కీబజనంబులం *జావం చేయం గలయవి దానం జేని యధర శ్రింి 

నిన్నుం బొరయ నేరదు |పాణిమారణంబు నీకుం బరమధర్మం బగు బవదీ 

యశుభం బేను గోశెద నీవు ధర్మన్వరూపంబ వీవిశ్వంబునకు నీశ్వరి వట్లు 

గావున. కి బాణసంయమనంబు భవదధీనంబు నర్వజీవులోయెడం గామరో 

షంబు లుడిగి జీవంబుల నాకర్షి ంపుము తత్స కారంబు ధర్భ్మక్తత్వంబు నీకు 

భయం జేమి మిథ్యావర్తనుల నధర్మంబ సమయించు. బొ మ్మనిన నమ్మా 

178. 

174, 

175. 

1. నియతాత్మ యె = ల. వీ. శ. వ. కొన్ని ప్రతులు. 2. నులిమి, దునిమి, విరిచి = 

అని పాఠములు. 

1. వంపు న, వీ. శ. వ. వి. నురలు నీకు = ఛాకూ. 

1. జంతువులం, జీవులం = అని పాఠములు. 2. కాధచేయ గలయవి = ఐ. ఓ. 

8, [బాణినంయమనంబు 4. ఛాకూ. ల; [పాణినముదయంబు =ఏ. ఠఈ. 4. యెడల 

శొన్ని (పతులు, ర్, తంత్రంబు = జ. ద. బ. వ. రీ. భరం బేమి, భారం బేమి = 
? 

అనీ పాఠములు. 
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176. శే. 

177. క. 

178. క. 

179. వ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
టో 

నిని శాపభీతిని దన్ను నధర్మంబు వొంద దను "మాటను దన్ని యోగం బంగీ 

కరించె నవ్విరించివచనంబుల ఆజంగున నాధి వ్యాధులు గా|తవోనిం జేయ 

నామృశ్యు దేవత (పాణాపవోరిణి యగుటం క వాణంబులు 'దేపవాంబులం 

బాసి దేవాదిభావంబుల బోందుచు మగుడ *మనుష్యుత్వంబు నొందుచుండు. 

కీమశేనాదుండు భీము? డుద్దాము( డప 

తర వ్ర కజోమయు(డు జగ తాణు( డొడలు 

మనువ: కెలుపంగ నొడయండు సనుట మగుడ 

నరుగుదెంచుట వింత గా దతని కెందు. 

నరు లమరు లగుదు రమరులు 

నరు లగుదురు గాన నీదునందనునకు భూ 

వర వగవ నేల యతనికి. 

జిరవీర స్వర్గమఖము సేకుణి యుండున్, 

అగణిక దుఃఖాత్మక మి 

జ్ఞగ మాతండు దిని దొజు6గి సౌఖ్యాత్మక మె 

వగ చెంతల6 జేరనియ 

జగమున? బుణ్యాత్మపురుషసంగతి 1వడనెన్. 

నీకు వగవ బని లేదు [బవ్మాక ల్పితం వైన యోాకినిళ ఎయంబు నిరూపించి 

దీరులు చెగినవారలకు వగవ రని చెప్పిన నారదునకు నయ్యకంపనుం డి 

ట్రనియె. 

1/6. 

177. 

178. 

179. 

7. పలుకులను _ ఖ. చ.వ. వీ. శ.వ. రి. (బాణిజాలంబులు-ఈ. ఐ. జౌ, ఘమ. లిం 

కొన్ని (ప్రతులు, 9, మనుష్యుభావంబు = వ. 

1. నాథుండు = శ. వ. పెక్కు. [వతులు. మూలమునందు భీమనాదుడని యే యున్నది. 

“వాయుర్శీ మోభీమనాదోమవొజా / భేత్తాదేవోన్ [పాణినామ్ నర్వగో౭.సౌ. హ్ 
చిత్రశాలా పతి. "544 

1 సేకొనియుండున్ - కొన్ని ప్రతులు. 

1. చెలసెన్ _ కొన్ని (పతులు. 

1. విశ్వంబు - ల. శ, కొన్ని పతులు: 



150. క. 

151. వ, 

162. క. 

189. వ, 

184. ఆ. 

185. వ, 

ర్రోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 968 

మునినాథ నీవు నెప్పంగ 

ననఘం బగునీసమంచితాఖ్యానం బే 

వీని గతళోకుండ నై తిని 

మనము |పియం బందె నతిసమాభధానమునన్. 

అనుచు వినతుం డగుటయు నమ్ముని దనరై న శేయళోకననంబునకుం జనియె 
నని పలికి పారాళర్యుండు. 

ఈయితిహవోనం జాయువు 

(శ్రీయును నారోగ్యమును విశిష్టగుణంబుం 

"జేయు జనములకు జగతీ 

నాయక (వానినం బఠించినం దగ వినినన్. 

అభిమన్యుండును భండనంబునం బిలుసనక శళశరశరాసనాదివివిధాయు 

ధంబుల6 బరబలంబుల6 బడలు వజచి వీరన్వగ్గ సౌఖ్యంబును (బఖ్యాతియుం 

బడసె నీకు నడలం బని లే దని చెప్పిన విని ధర్మతనయుండు దనమనంబున 

ను_త్తమత త్త ధర్మంబు తం గిట్టిద యగుట దలపోసియు శూరులు పుణ్య 

లోకంబున సుఖం *బుండుటయుం బెలినియు చెవ్వగ విడిచి వెండియు వేద 

వ్యాసమునీశ్వరుతో ని ట్లనియె. 

మును |పసిద్ది( బొంది చనినభూపాలక 

[శేషు లెవ్విధమునం జేసరొక్కొ 

[కతువు *ేలవ్విళిష్టకర్భుీజాతముం బెలి 

యంగ జెప్పి నన్ను నాదరింపు. 

అనిన విని యమ్మనుజపతితలంపు గనుంగొని కృన్న్వద్వైపాయనుండు నీ వి 
ట్లడుగుట నీకొడుకు దొంటిమహారాజులయట్టివాండు గావున నక్కుమా 
రునకు వారలకుం బుణ్యగతిదారతమ్యం బెట్టిదియో యని యర 

181. 

189. 

184. 

1. తపోవనంబునకుం = ల. 

1. శర = చెక్కు |పతులలో లేదు, 2. బుల బొందుటయు = కొన్ని [వతులు; బుండుట 

వినియు, చెలిసియు = ల. 
వ 

1. లవ్వి శవ = కౌ. వ. 2, జాతంబుల నానతఠిచ్చి = ఐ. 
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166. చ, 

187. వ. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
ఫో 

కేయుట గా నోవు నని యూహించె దననవుడు నతండు కిపీదివ్యచి త్తంబున 

నవధరించినదానిం గా దన నెట్టు వచ్చు నవ్వానిని విన వలతు నానతి 
యిండు. 

1అనుటయు నమ్మున్నిపవరు. డాతని కి ట్లను నభ్వర[పవ 
_ర్రనులు దపఃశీ పదీ స్తులును చానసమగు లుీదా త్తశీలురుం 

జని యెడు నట్టోచోటు లొ రృ వదయే రణళూరకోటి క 

ర్జుననుతుC డత్యుచాత్త మగుచోట సుఖస్టితి నుండు భూవరా. 

అది యట్లుండె మహి ళాత్ము లయినమహీపతుల 2వరిష్థక రా శ్రనుఘ్టైానంబుల 

"జం "గెలుంగుట మేల కాదె యంత లంతలు మానునులు మడిసిరి గాని 

పుడమి నిత్యు లై నిలువంబడ రది వినుటయు సీమనళ్ళోకోపళశమనంబు 
సేయుం జెప్పెద నాక ర్లింపుము. 

_: వోదవ్యానమునీం(దుండు ధర్భువూనవ నువర్డ్ వ్టీవిచరి(తంది సెవ్పంట నం 

సం, అను 185800 పంక్తి 

1556. క. జనపాలక సృృంజయు. డను 

మను జేం|దు(డు పుణ్యమూ ర్తి మహిమాొస్పదు( డి 

వ్యనని ధివలియము లోని య 
వని నొక్క(డ యేలు దుర్ని వారస్పురణన్.] 

1505. 

186. 

187. 

188. 

1. యుటకుం గానోపు ల. స.ళ్ళ. కొన్ని |పతులు. 2. మీరు దివ్య = పెక్కు 

(పతులు. 

1. అనవుడు ఖ. చ. వ. శ. వష. లి. (ప్రసిద్ధులు = ల.ళ. కొన్ని (పతులు. 

లీ. శాంతిశీలురుం, చాంతిశీలురుం-అని పాఠములు. 4. చోట్ల కట = ఖ. చ. జ. ద 

వ. ళ. ర్. నంపతి = చ. భాకూ. ల. వ. శ. స. ళ్ళ; సమ్మతి = ఈ, వ. 

మహాత్ములయిన = పెక్కు (పతులు. వ, విశిష, గరిష, పటిష = అని పాఠములు. 
టబ © © 

8. మనళ్ళోకోపళమనంబు = వీ. శ. మ. కొన్ని (పతులు; మనోరోగశమనంబు = వాం 
కొన్ని (పతులు. 

1. “52 అధ్యాయములో సృంజయ వృ శ్తాంతమందు పర్వతనారదులు అన్యోన్యము 

న్వర్గమునకు వెళ్లకుండా శపించుకొన్న కథ తెనిగించలేదు.” వ ప్రతిలో | బౌన్ (వాసిన 

నోటు. 



169. వ, 

190. క. 

191, వ, 

192. క. 

193. ఆ. 

[గోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము లిరిక్ 

సంతానార్జి యయి నంతతంబును భూనురపూజనంబులు సేయుచుండు 

నానరపతికి నారదుండు సఖుం డగుట నతనిపాలికిం బలుమాబు నరుగు 

చెంచుచుండు నొక్కనా(డు వి|పవరు లతో పయత్నంబునం గూడికొని 

యమ్మునివరునితో నిమ్మహీపతికోర్కి దీర్చ వలదే యని చెప్పిన, 

అత డతనితోడ భవదీ 

ప్పిత మెయ్యది నాకు నేల చెప్ప వనుడు నం 

చితగుణుండు రూపసియు నగు 

సుతు గోరువు నెపుడు నేను నురగణవంచ్యా. 

అక్కుమారుండును మూ (తపురీషలాలా కు స్వేదంబులు సువర్ణంబు అగునట్టి 

వాండు గావలయు ననిన నమ్మహీపతికి నమ్ముహోత్ముం డవ్వరం బిచ్చె 

నాస్భంజయుండు న త్రెజంగు తనయుం బడసి నువర్ణష్టీవి యనుపే రిడ్తి 
(పియంబునం బెనుచుచు వానివలనం గనకం బనుదినంబు ను_త్తరో తరాఖి 
వృద్ధి యగుచుండ సమృద్ది నొంది శయనాసన*ేసదన | పా కార పభృతినమ న్త 
వస్తువులును గాంచనమయంబులు గావించికొని యసమానమహికీమా 

నందంబునం కి బకాశుం జె. 

విలసిల్లుచు నుండగ (ము 

చ్చిలి పట్టి కుమారునోర6 జీరదుజిమి "వెం 
గలు లగు [కూరులు గెందటు 

వెలువడ. గొనిపోయి యొక్కవిపినములోనన్. 

కడుపు వచ్చి యొడలు గలయంగ జల్లించి 
పాపి పాపి చూచి వసి(డి గాన 

కచట శవము వై చి యరుగుచునుండి త 
త్కర్భ ఫలము' దమ్ము. గలచుటయును. 

192. 

198. 

. దెంచుటంచేసి = కొన్ని (పతులు. ది. [పియంబున = కొన్ని (పతులు. 

. గృహోవకరణ = ఇ. ఎ. 2. మోన్నతి = ఇ. ఉ. ఖ. యు, వ. కొన్ని (పతులు, 

. [బికాళితుం డె = ఆ. ఇ. దొ, త, 

. వెడలం గొనిపోయె = ఆ. ఈ. అ య, ర, కొన్ని (పతులు. 

1. పరికించి = ఇ; జీరించి - ఉ. ఠ. 
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194. వ. అపాపాత్ములు దమలోనం గలహించి యొండొరుల వధించి యందలి. 

నధోగతిం 1జెందిరి సృంజయుండును గొడుకుం గానక వెదకి తత్కళబరంబు 

గని పరలోక (క్రియలు నిర్వర్తించి శోకంబునం బలవించుచున్న నన్న లేంద్రు 

కడకు నారదుం డరుగుదెంచి యతనిచేత నర్చితుం డై. 

195. క. జననాథ యిట్లు శోకం 

బున గుందిన6 దనువు విడిచి పోడె యుసుజు స 

చ్చినవారలు వతురె యే 

డ్చినం 'జెలిమిం జేసి హితము 'సెస్పెద నీకున్. 

ఎవ పోఢళరాజుబరి (తయ ౨- 

సం, అను 1_.6_$60 పం శీ 

196. వ. అవధానాయ త్రం బగుచి త్తంబుతో విను మని యి ట్లనియె. 

197. సీ, సంవర్తుం డనుమహాసంయమి చదేవతాగ రుతోడి యీనున నరుగుబెంచి 

పూని యుప్మదష్ట యై నడపంగ హిమాచలీ!ీపాదంబునందు శక 

వరుణ! పభృతు లై నసురలు మహామునీం దులును సవోయు 

లె మెల(గుచుండ 

శాలాసము ఖ భవ్యనాధనంబులు గనక మయంబులుగ వ్యస్త్రకాంచనాజ్య 

౪, దధిపయఃఫలాదితర్పణ, దవ్యస 

మృద్ది సకలజనులు మెచ్చ బిక్కు 

లధ్వరములు సేసె నట్టిమరుత్తుండు 

నిశ్యపదవి *నుండ నేర్చనయ్య,. 

198. సీ, సన్మార్గమున రాజ్యసంసద నొంది భూనురపూజ లొనరించి ను|వతముల 

బృందా రకుల( [da బీెందించె దన కర్ణి బర్జన్యుం డేంయలటేటం బసీ(డివానే 

194. 1. బొందిరి = చెక్కు. (పతులు. 

195. 1. మే నలంత బొందదె = ఆ. జ. ట. బ, 

197. ల క్షే (పాంతంబునందు ఎ కుల రో; కృంగంబునందు = ఓ. 2, నొంద నేళ్చి =కొన్ని (పతులు: 



199. సీ. 

అ, 

200. సీ, 

ఆ, 

ద్రోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 867 

కనకమయము లై నకర్కటరుషవ కకూర్భ్ణ చయముతోడం గురియు చుండ 

నయ్యర్థ మెల్ల ధనార్జుల కిచ్చుచు6 గురుజాంగలంబున( బరమనిష్ట 

నశ్వ మేధముఖము లై నరాజూగ్హ్హయ 

బ్లములు పెక్కు సేసె సకలజనులు. 

బొగడునట్టిపాడి నెగడె సుహో,తు6 డ 
వ్విభుండు దెగియె శేననంగ వినమె యధిప. 

కాంచనాలంకారకాంతంబు లై రూఢి కెక్కినగజములు పెక్కువేలు 

జవసత్వరూపాదిసకలగుణముల. బెం వెసంగినవాయము లనేకలకు 

1లమలసువర్జ మయము లగుకొమ్ములం గొమరారుపశువులు గోటు లూర్జి 
తాంగకవిలసోదజూవికంబులు గణనాలీతములు క న్య ల|వమేయ 

లఖిలరత్న విరచి తాభరణంబు ల 

నల్పములు మహీనురావళులకు 

నిచ్చి చేనెం (గతువు లెన్ని యేనియు నంగు. 

డత (డు నన్యలోకగతుండు గాడ. 

వడుదీవులయందు. | గీడాగతుల( దనరథము చరింప నరాతు లనంగ 

వినియు నెబుంగక విభవ మార్జించుచో( 'బజల నొప్పింపనిపరమపుణ్య 

కర శ్రంబునకు మెచ్చి గారవంబున దన 'కతయధనము ఫాలాతు( డొస(గ 

నశ్వ మేధములు జావ్నావిపొంత శిష్ట్రజనాకీర్ణ ములుగ బె క్కాచరించెం 

'దారకనములు వృష్టిధారలు లెక్కింప 

వచ్చు. గాని యశనియిచ్చుగోవు 

లన్న గొలంది గాదు సన్ను తిపా[త మా 

శివికి నుర్వి నునికి *సెల్లై నయ్య. 

198. 

199. 

200. 

1. ననుట - పెక్కు (పతులు, 

1. లమరిన స్వర్ణ మయ కొన్ని (పతులు. 2. దజానీకములు = కొన్ని (పతులు, 

1. కథిలాషధనము వ. 2X. సెల్లె నెట్లు = వొ, కొన్ని (పతులు; నెల్లెనయ్య = డం 

ఎ. ఏ. ఐ., ర,వ. 
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201. సీ. యొావనంబునం దవ మాచరింప(గం దండి పంపున నరిగిన పింపుకొలిమి. 

"సేతువు జలధి. (బఖ్యాతంబుగా నొనర్చినమ ర్త వ్రలోకపావనవిభూతి 

క్రైలోక స్రకంటకు దశముఖు బంధుయు క్తంబుగా. జంపిన క లిత నమ్ము 

బాలురమరణంబు వాటిల్ల కుండంగం కేసినయత్యంతచి| తమహిమ 

ఆ, గలిగి యశ్వమేధములు మున్నుగా ననే 

కాధ్వరము లొనర్చి యఖిలజనుల. 

దల్లి వోలె నరసి దశరథ రాముండు 
గాలవళత నొందె. గాదె యధివ. 

202. సీ, పూర్వవంశ్యుల గావ బూని వియద్గంగ నవని భాగీరథి యనంగ6 బజిపీ 
శ [క్రుండు మెచ్చ బరా[క్రమంబునం బేర్చి యపతివాతముగ నళ్వ మేధ 
యాగంబు లొనరించు నప్పుడు వేయువే లరదంబులందు. గన్యల నలంకృ 

తలం జేసి యునిచి రథంబు రథంబున కిభములు నూలు *నూ జీని యేమ 

కే, గేను.గు నకు గుజ్జములు వేయేసిపాటి 

హయమువాయమున క ట్ర గోచయ మమర్చి 

భూరిభూరియుతంబుగ భూసుకులకు 

నొసంగినట్ట భగీరథు. డున్న వాడె. 

208. సీ, అర్థి విశ్వావమం డాదిగాం గలుగుగంధర్వులు వృాద్యవాదన మొనర్చ 
నప్పరోనికురుంబ మాటలు. వాటలు నై వినోదింపంగ నమరగణము 
బహువిధాలంకారభంగులు విన్నాణములు నూవ దివ్యమునులు నుతింప 
మన.జలోకం బెల్ల గనకాన్న వ(న్తభూషణదానముల( దృష్తి సనగ నశ్వ 

ఆ, మేధసమితి6 శేసి మెప్పించె నిం|దుని 
ళతతమాధ్వరమ. న నతడు వాయము 
నాస పడిన నిచ్చె నాదిలీపునిం జూపు 
మా ధరి తి నిపుడు మనుజనాథ, 

201. 1. దం|డివోలె = ఊ, ఏ, వ. 

1. నూజేర్చి- ర. వ. న. ళ,. వెక్కు (పతులు. 
208, 1. వాద్యము లొనర్చ _ఐ. వీ. " 



(£7) డ్రోణసర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 969 

204. సీ, జనన మాదిగ కాకళాఫనుకరమున. (బభవించు చేయును జాలు. (చావి 

చ్వాదశదినము లాతండు గారవింపంగ వర్ణిల్లి పంజెండువత్సరముల 

[పాయ మై రాజ్యసం|పా పికి నేతెంచి యర్కునియుదయంబు న్నన్నమయము 

నగుపట్లు పొలిమేర లై నమవో వేత మంతయు నొక్కండ యనుభవించి 

ఆ. యన్న పర్వతముల నాజ్యనదుల విప 

భోజనము లొనర్చి రాజనూయ 

ములును నళ్వ మేధములుం సె మాంధాతృ. 

డింద నిలిచెనే నశేందీముఖ్య. 

205. సీ. అనిమిపాసురయుద్దమున _ నసురావళి సమయించి వళ్లా[శమముల నేర్ప 

రించి భూమి యల్వంకరించి యగ్నిష్టోమ. వాయమేధ. వాజపేయాతిరా[త 
పౌండరీకము లనంబరంగిన యధ్వరంబు లనేకములు సేసి భూనురులకు 

నఖిలభూములం గలయర్థంబు లెల్లను దన కని యేమియు నునుప కిచ్చి 

ఆ. శ్నుక్రునల్లుం డనంగ, శోఖిల్లుతనయందు 

ధర్మత_త్త్వ మూర్జితముగ నియమ 

నిష్టు డై. యయాతి నెగడె శాళ్వతు. డయ్యె 

శే నృపాల యమ్మహీళ్వరుండు. 

206. సీ, ఓర్వక 1"వెక గ్రాండ్రు రుర్వీశు లొక్కటం లై బె నె. | వచ్చిన భండనమున 
వారి హేతిచ్చ[త వావానధ్వజములు నటిీకిన న నడూోీనడు నడి(కి వార 
లభయంబు 'వేండిన నంథజం. గృపం గాచి: *యేలె నీపెన్నేల..'యెల్లం చాన 
కొని యధ్వరములు *వెక్కు లొనర్చి వేడుక జాయసమ్ములు 

నమాపములు మోద 

ఆ. కములు లోనుగా(గ౮. గలవంటకముల ను 

ర్విసమురావళులకు. (బీతి. జేసి. 

ద&ిణలుగ మణివితానంబు లిచ్చిన 

యంబరీషు జేమి యయ్యుం 'జెపుమ. 

204. 1. చం[ద = పరం వ. మ. 

206. 1. పెక్కండ్రయు (ను) ర్వీళు - కొన్ని పతులు. 2. నడనడికి - కొన్ని (ప్రతులు, 
ల. యెలమి నీపెన్నేల = ఎ. ఖ.చ.జ శ. ఉ. వి కౌనరించి-ఒ. ఓ. లె.క. ఖ. నష 



207. సీ, 

208. సీ, 

209. సీ, 

గశ్రీమదాంధ మహాభారతము 
Ww 

లతుభార్యల నుపలాలించి యొక్కొక్క- వెలందికి 'వేవురు వేవు 'రాత్మ 

జులు గాగ బది!కోటు లలఘుమూ రుల గాంచె వారును 

దోర్భలోటజ్జవలులు నార్య 

చరితులు వై చేర్చి తురగమేధంబు లందటు బహుదతిణోచా_త్తభంగి( 

జేయుచు దనపంపు నేసి వర్తింపంగ6 చానును విళుతాధ్వరము లొప్ప. 

బెంపుీీసొంపును సు| వత సంపదయును 

నిర శల క్రద్దయును కర శ్రనిపుణతయును 

నెఅయ శశివిందు' డొనరించి నెగడె నతడు 

నడయం జూలెనె యెన్న(డు ౯జెడనియొడలు, 

అధిక తపంబున నగ్ని నారాధించి (పత్యవ మగుటయు (బహ్మ్మాచర్య 

వృత్తంబు దమమును వేదవిత్త్వము నహింసయు జా|తచానంబు 

శమము వరము 

గాం గోరికొని వేదికాస్థలి మణికనకాత్మిక మొ ముప్ప చాటు యోజ 

నముల టై ర నము నంత కమరువిసారంబు గలుగంగ నొనరించి [క తువు సేసి 

విపతతులకు దాని నతి! పియముగ 

నిచ్చి తనెపేర గయ నుతి కక్కు వటము 

పొగడు వడయంగం బుణ్యుం క నెగడె గయుడు 

భూవరో త్తమ యత. డెందుం బోయె. 'జెపుమ. 

ఇరువది వేవురు పరిణతేపాచకు లభ్యాగతులకును 2న తిథులకును 

అాటించి [కొత్తగా బవలునురేలును వలయునన్నము లిడ వెలసె. బళువు 

ల్ఫ నుత్తమగతికై తామ చనుదేర విశసించు నమరులు వేడృతోడం 

బొడసూపి కడుపార గుడువ వావిర్భాగములు వెట్టు నివ్విధమున మవోద్భు 

207. 

208. 

209, 

క్షే కోట్ల యలఘుమూ ర్తుల = ఇ. ఈ. ఎ. 2. మెయిందేసి _- శ. వ. 

|. వేదవ్భ_త్తము = వా, 

1. యాజకుల - ఖ. చ. జ. థాకూ. వ. శ. 2 నర్జులకును -వ, లి. తార చను 

చేర _ "పెక్కు (పతులు, ం 



210 సీ, 

౨11. సీ. 

దోణపర్వము _ ద్వితీయాళ్వాసము 871 

తముగ నొనరించె స క్ర యాగము దదుత్స 

వంబు గొనియాడవచ్చిన వార లెల్ల 

* బచురపుణ్యాత్ము. డన నొప్పె రంతిదేవుం 

డవ్విభునకును వలనె లో-కాంతరంబు, 

శరభేసింహా వ్యా ఘన త్తపచయంబుల నేడిక *లె ట్టట్ట యెక్కి యాడి 
కట్టుచు విడుచుచు. గణ్వా[శమంబున దమియింపంగా సర్వదమననామ 
మిడి యె నమ్ముని పదంవడి మహారాజ్యపదస్థుం జై. కాళిందితటమునందు 

ఛాగీరధీ తీరభాగంబునను సరస్వతిసమీపంబున కి వాజి మేధ 

. రాజనూయాదివివిభాధ్వరము 

లొనర్చి కనక నిర్మితక రితురంగమరథంబు 

లసద్భశ (పీతి విపుల కొసంగె భరతు, 

డన్న రేం|ద చం[దుండును జన్న వాడ. 

మిజ్టుం బల్లంబు వై. మెలంగంగం దనరథ| పముఖవాహనముల. 

బఠప ననువు 

గా కున్న మేదిని. గడుసమస్థలి గాంగ వెరవున నొనరించి విళుతముగ6 

దన పేరం బృథివి నాం జనం జేసి గోరూప మైనయవ్వసుమతి 

నమరేగణము( 

బనిచి యోషధులును బహురత్న ములు. విదికించి కీజగంబి. బోషించె. 

బృథుండు 

. నేనె నానాధ్వరము లవి చెప్ప నేల 

సక లధాతియు (వావ్మాణసమితి కిచ్చె' 

నమ్మవోనుభావునకును నతులయశమ 

కాక సుస్థిర మయ్యె చే కాయ మనము. 

210. 

211. 

4, [బచురపుణు డన - పెక్కు (పతులు; [బకటపు ణ్యాత్ము. డన = వా. 

1. సింవోత్యు[గ = కొన్ని (పతులు. 2. లట్లట్ల - వీ. కొన్ని (పతులు. 8. వాజ 

చేయ . అ. ఇ. ఊ. ఎ. ఏ. ఇ 

1. నగము - ఒ. ఠ. ల. వా. 2. జనంబు = కొన్ని (పతులు. 



218, 

214, 

215. 

216. 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
ప 

సీ. (బవ్యావిద్వేషంలు పరికించి కోపించి 'యవిధేయుం డైన నవా(స్రబావు 

వ, 

తె, 

బరిమార్చి నృపతుల( దర మిడి తునుమాడె నిరువదియొక్కమా జెల్లచోట 

రాజ యోగ్యములు ధరాసురార్హ్శ ంబులు 'నగునధ్వరమలు వెళ్యాచరించెం 

గళ్యపునకు నిచ్చి కాళ్యపి యనువేరం. 
జన(గ జేసె నుర్వి జామదగ్న్యు 

నిను యమ్మవోత్ము(డును బరితోషవి 

కాంతి గలిగె నేని [బదుక లేండు. 

నలుమడి నీకు నమ్మనుజనాయకు లేమిట జూడ వచ్చినం 
దలంప భవీీత్సుతుండు ననుదాత్తు(డు వారలకం"బు నెందునుం 

గలయది దిని కేలయధికం బగునెవ్వగ నింత నొవ్వని = 

శైలిని మనంబునం *జొనుపు ధీరతసారత గూర్చు నేర్పునన్. 

అని నారదుండు. 

ఆయువును బుణ్యమును జిర (శ్రయు. "దేయం 

జాలుపోడశ రాజన్య చరిత మిట్టు 

'నెస్ప 'నేర్పడంగా పని సృంజయుండు 

పాండవా గ్రజ యేమియు బలుకకుండె. 

పలుకక యున్న యద్దరణిపాలుం గనుంగొని యమ్ము నీం|దు6 జ 

చెలియంగం జప్పినంతయు నతిస్థిర మె భ వదీయబుద్దియం 

దొలనెనొ బూదిలోనం [గమ మొందంగ చేల్చిన'శేయి వోలె ని 
పల మయి పోయెనో యనుడు. (్రాంజలి యః తగ నాత( డిట్లనున్ . 

లకే 

21, 

216. 

1. యవిజేయు డైన _ భాకూ. ర.ల, వీ శ, వ 

మ్మ వోత్ము డతులవంతోవ వి|భాంతి _ ల. 

క్షే లెమ్మెయి = బెం ౯౧౫ 

కొన్ని ద్రతులు, బి. డనగ య 

ల త్చుతుండునను దాత్తుడు = భారూ. ఇచ్చటమూలము 

“అయజ్యాన మచదాకిణ్యం మాపు|త్ర మనుతప్యథాః/ ఏతే చతుర్భద తరాన్త్వ్రయా 
భదశ తాధి కాజ”. -చీత్రశాల్యాపతి. 7-70-157 త్ఫుతుండు నునుచాత్తుడు వా. 

చెక్కు. పతులు. శి. నినువు - ల; నినువు - వ. 

1. నెయ్యివోలె _ ఆ. ఇ. ఈ శ. కొన్ని |వతులు. 



217. 

218. 

219. 

220. 

వీవీ], 

బి22, 

వం 

ద్రోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 878 

పుతళో కాపవాంబును బుణ్య!తమము 
నె నై నయాఖ్యానమున నాదుమాననసంబు 

కలకయంతయు బాసి నిష్కల్మషుండ 

నై..తి నీదయం జేసి: సంయమివశేణ్య. 
Te wn స 

అనిన విని య త్తపోధనుండు |పీతుం డై. నీ శెద్ది వలయు నడుగు మిచ్చెద 
ననుటయు సృంజయుండును. దేవా | నీవు (పనన్నుండ వగునంతకంకు 
మిక్కిలి వలయు నది 'యెయ్యది భవ తృసాదభాజనంబు లయినవారికి దుర్గ 

భంబు. లగువస్తువులుం గలవే 'యనుటయు నమ్మునినరుండు. 

|ముచ్చులమూఢత్వమునం 

జచ్చి నరక వాసమునకు( జనినతనయు నే 

చెచ్చెద శమగుడంగ వే నీ. 

కిచ్చెద వగ పుడుగు మింక నేనియు నధిపా. 

అని చెప్పిన. 

. దేవముని యిమ్మెయిం దగు 

దీవన యిచ్చుటయు నరుగుదెంచె సువర్ణ 

ష్టీవి గడు నద్భుతంబుగ* 

నావిభుండు (ప మోదసంభృ తాత్కుం డయ్యెన్. 

ఇవ్విధంబున న _త్తవస్వి యిచ్చిన యక్కుమారునకు సృృంజయుం డ(న్ర్రుశిత 

గావించి వివావాం బొనోేరించి యతండు యాగంబులం "ద్యాగంబుల భోగం 

బులం దనమనంబునకు. (బియంబు సేయుచు" 'నంళానవంతుం డె నెగడిన 

నతం డత్యంతసంతోషంబునం బొదలె నిట్లాసువర్థృష్టీవి యశితితా వ్ర స్తుండును 
నకృతవివాహుండును నయాగక_ర్త్రయు నత్యాగవిదితుండును భోగ 
భాగియు' నీనంతానవంతుండును నగుసమయంబున ' సమయుట కారణం 

217. 

218. 

219. 

222, 

1. తరము - కొన్ని ప్రతులు. 
వశీ 

1. వ్రీయంబు = ఖ. చ. ఐ. ఛాకూ. వ. వీ 

1. సంతోషముతో నిచ్చెద - వా. 

1. రించె నతండు - కొన్ని (పతులు. 2. సంతానమహితుండును - ఇ. ఈ. ఉ. ల. 
కొన్ని (పతులు. ఎ ఇ 
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228, "తే, 

224. క, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

బుగా నన్నా రదుండు గారుణ్యంబునం (గమ్మణి వానిం ీగలిగించె నడి య 

ట్రుండె నవ్వీ వేమంబు లన్నియు సంపన్నంబు లయి ఇెర్యంబున శ [తు 

*ధై ర్యంబు దూలించి మేలిమి వడసి నాకీలోకసాఖ్యంబునం బొందిన 
వాసవపౌతునకు వగచుట వివేకంబుకెరువు గాదు విను మీలోకంబు 

కీదుఃఖబహుళం బగుటయు( దపోచానాద్యను స్టానంబుల మానవులు సురలో 

కంబు సాధింపం "జూచుట సు పనిద్దంబు గాది నీ వయ్యర్జుననందనుం జెట్టి 

పుణ్యపరులకుం బడయ నంది యగుపదంబున నునికి డెలియుటకును జావ 

నంబు లై న పలువురు భూసతుల వృశ్తాంతంబులు వినుటకును ఫలం బయిన 

సరిజ్ఞానంబున సమా ఛానమస్టిరుండ వె యుండుము పోయివచ్చెద నని పలికి 

పారాశర్యుం డంతన్థానంబు నేయుటయు ధర్ముసూనుం డుపళమీతళశోకుం 

డయ్యును వివ్వచ్చుండు వచ్చిన వానితో నే మనువాండ ననుతలంపు వుట్ట 

నూరకుండె నని సంజయుండు సెప్పుకుియు. 

అతనితో ధృత రాష్టం డిట్లనియె గీడి 

సంగరమున సంక _ప్పక్షసమితి నేమి 

సేసె మతువా ర్ల యొవ్వరు నెప్పి రాత. 

1డట్లు 'చెగుట యొజింగ యె ట్లయ్యెం 'జెపుమ. 

అనిన విని సూతనుతు. డి 

ట్టను6 'బేరడవులు దహించుననలము చందం 

బున సంళ పక సేనల 

ననిమివపతిసుతు(డు కేద వుం డై *పొఠి వుచ్చెన్. 

_వ అర్దము లిబిరంబునకు వచ్చునాడ దురిత తంచులం గని కృవ్లునితోం జొన్నలు = 
త్ో అటి ళు 

225, వ, 

సం, 7_50_1 

అట్లు మర్దించి మగుడ నప్పుడు మాధవు నాలోకించి. 

228, 

224. 

క. గరుణ-ాచెం ఐ. ఓ bh. నై న్యంబు -ఏ.ణ. ర. లోకానందంబు = “క్కు 

[వతులు. " నంఖరూప మగుటయు _ భాకూ. 7. బూనుటయు _ కొన్ని (పతులు. 

1. డట్టు ల యెరింగి _ ల. కొన్ని (పతులు. 

1. దీపు = - ఈ. ఊ ఏ. ఒ. 2 పొలియించెన్ = ల. 
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226. చ, కలయంగ దుర్నిమి_త్తములు గానంగ నయ్యె మదీయచి_త్తముం 

గలడు మేను |మానుపడంగా. దొడంగెన్ గురుం డారయంగం గే 

వలుంజె నృపాలు. *జీచెసకు వచ్చినొ యన్న 'నతండు రాజం ద 

మ్ములు సుఖు లొండుమై నళకుభముం గల దిప్పు డెటుంగ నయ్యుడున్. 

౨2౨7, వ. అని పలికె దదనంతరంబ యర్రా మాదరధనంజయులు సంధ్యాసముచిత 

కరణీయంబు !లోచరించి యరుగుదెంచి నిజశిబిరంబు *సొ తెంచి రది చిట్లిన 

చితరూపంబులు గలకుడ్యంబునుం బోలె వివర్ణాకారు లి నజనులవలనం 

* బాడణి యున్నం ద [త్పకార ౦ బునుసంధించి యన్న రుండు నారాయణున 

కి ట్లనియె. 

226. క. నై నికులు నన్ను. గనుగొని 

యాననములు వాంచి తొలగి యరిగద రది యే 

మో నేడు వేణువీణా 

గానిన్వనములును వీట గలుగవు కృష్ణా, 

229 క. ఈమేలు [పజ కొనర్చిన 

యానుహిమకు నెలవు గొంతి య గతనయు. డో 

భీము డొకొ 1తమ్ముంగుజ్జలొ 

కో మణి యొవ్వరొకొ తలంవు గొలందికి మీన్. 

280. ఆ. అలరుమొగముతోడ నభిమన్యు, 'డేలకో 

యెదురు రాండు నాకు నెట్టివా ర్త 

చెవులు సోంకు నొక్కొ చే వెట్టికలంచిన 

భంగి( (దిప్పుకొన దొడంగా మనము. 

226. 1. డద్దెసకు వచ్చెనొ - ఇ. ఈ. ఉ. ర. ల. వా, 

227, 1. లు దీర్చి - ఏ. చ. భాకూ. వ. శ. షమ. 2. [ప్రవేశించి రది - చెక్కు. పతులు. 

228. 1. వంచి _ కొన్ని (పతులు. 2. స్వరములును వీట - ట. ల; క్వణనములు వీట=ఎ. 

229, 1. తమ్ముకుజ్బలొ - శ. శర, మ. 
ల || 

980... 1. మాట - పెక్కు (పతులు. 
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281. క. పలుమాటల కిటు మటుమా 

2లి2ి, 

288. 

284, 

2ీలీర, 

టలు వలుకని కృష్ణుతో నడలు మది మొలవం 

బలుకుచు ధర్మనసుతుని పిడి 

దల కరిగెను మోము వెల్ల (దనముీన( గదురన్. 

ఇవ్విధంబున నరిగి యన్నర సతిబంధుమిత్రు, లును మాన్య రాజన్యులుం 'చానును 

నొక్కయెడ నున్నం దత్చ చేళంబునకుం గేళవుండును దోడన చనం జని వా 

రుమ్మలించి యునికియు చారలలోన సుభ దానూనుండు లమియుం జూచి 

సవ్యసాచి యడుగులు దొ[టువడ నకొ-లువులోనికిం బోయి కలయం 

గనుంగొని యెలుంగు రాల్పడ నీ ట్లనియి, 

. ఆననములు వెలు వెళ్లం 

గా నడ లొదవినది మీకు. గానం 'దడవ మీ 

లో నభిమన్యు*ండు లేం జే 

మో నాకుం జెప్పు 'జేల యూరక యుండన్. 

ధనురాచార్యుండు దగ బ 

నిన్న పద్మవ్యూవా మొరులు నేరరు వారు మం 

చనుమానీంవ కతనిం జొరు 5 

మనరు గాదా మీీయుపాయ మాటుడిం బోవన్. 

అమన సొచ్చుచొప్పు దెలియకా వినె నంతియ కాని యిమ్ములం 

(గమ్మతుభంగి వాండు విన గానండు దీని నెబుంగకున్ని( జా 
పమ్మున. బోయి మీరు సొర(బంచిన నుక్కునం జొచ్చి యోధబ్బం 

దమ్ములచేత (మగ్గండు గదా కురువీరులు సుట్టు కేముట్టినన్. 

దఏ1. 

232, 

283, 

వ్య 

ఖర్, 

ఓ. మారునిట్టు _ అ. ఉ. ఊ. శ. కొన్ని (పతులు. ౨, ననూనన్ - అ. ఆ. ఏ. ట. 

1. కొన _ కొన్ని |పతులు. 

1. దడవి - కొన్ని |వతులు. 2. నినిదియేమో నాకుం - అ. ఆ. ఈ. కొన్ని [పతులు 

1. చొరనంచును _ డ. ణ. న. వ. శ. మ. న్శ 

> 
2, వివేక, విచార _ అని పాఠములు. 

1. నుంబడన్ _ కొన్ని (పతులు. 
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286. మ. వారిమేనల్లుండు గొంతికూర్చుమనుమం డస్మ త్తనూజుండు సం 

గర కేళీనిపుణుండు దివ్యశరశిజా శాలి యవ్వీరు నె 

1ేవ్వరొకో "నేలకు. దెచ్చి రొక గ్రారునిచే వాం జేల చిక్కుం బొరిం 

బొరిం బెక్కరీ(డ్రురు విచ్చుచుం బొదువుచుం బోరాట శిగళ్ళిం జుమీ. 

వల. క. గురువులకు భక్తు. డుదారుండు 

గరుణ గలండు శార్య ధై ర్యగాంభీర్యధురం 

గ ధరుండు మొగమోడు *నానుర 

వరపౌొతుడు లేమి కోర్వవచ్చునె చెపుడా, 

286. క, అన్నగు మోమును నత్తెలి 

గన్నులు నవ్వాడందయురము! గన్నారంగా. 

గన్నను [బదుకుదుం గానక 
యున్నను [వాణంబు కెట్టు లుండ6గ నేర్చున్. 

నీ8ి9. సీ, వాంసతూలి కపాన్సు నందు 1భాొండెడు మేను కఠినంపుచేలతోం కిగదినె నేడు 

గొడుగులనీడ చె నడర6 జెన్నగుమోము పొరిం బర్వుీ వెందూ? 
[బుంగె నేడు 

లలనలు లీలమై. గొలువ నుంజెడుభోగి వజళులలో నున్న వాండు నేడు 

నానాజనములకు నాథు( డై. శోభిల్లు దొర యనాథత్వంబు బొరనె నేండు. 

ఆ. వినయరతు(డు వృాదయవిదుండు సుభ|దోగా 

రాబుపట్టి మగలరాజు మాన 

ధను(డు దివిజరాజుమనుమ.డు నాచెలి 

కాడు ముద్దులా(డు లేడు నేండు. 

286. 1. వ్వరకో _వ. శ. కొన్ని |ప్రతులు. 2, డ్రును = కొన్ని (పతులు. 8. వుమైంజుమీ-వ. 

87. 1. చేసురవర = జ. ఠ.ణ. న.ళ శే" 

289. 1. బండడుమేను న. సూ. ళ్ళ; నుండెడు, నొంచెడు _ అని పాఠములు. 2. గలసె 

నేడు - కొన్ని (పతులు. లి. వెంధ్లూళి _ చెక్కు (ప్రతులు; కెంధూళి - ఈ, త. ప, 
ల. వా. 4. గారాపు = ళ. వ. పెక్కు (పతులు 
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40. ఉ. అక్కట మందభాగ్యునకు నట్టితసూభవరత్న మని ధి౯ా 

డక్కు. విధాత నిర్ణయు. డొడంబడునే కడు మేలివస్తువుల్ 

"పెక్కుదినంబు లున్కిి యరిబృందము వీవిల్చినం బోటుఐంట నై 

యక్కడ కేల పోయితి మవోగుణభూవణు( గోలుపోయితిన్ , 

వీత, వ. అనుచు జదీకిలం బడి ఫల్గునుండు. 

వీశక2, ఉ. వో యను ధర శ్రరాజతనయా యను నన్నెడంబాయ నీకు జ 

న్నే యనుం దల్లి 1నేంపం జనునే యనుం గృష్షుండు వీ-డె వచ్చె శా 
య 3 

_ వేయను నొంటి వోక( దగవే యను నేగతిం బోవువాండ నే 

నోయఖభిమన్యుండా యను [బియోక్తుల నుత్తరం 'దేర్పవే యనున్, 

48. వ, 

భాలోకించి. 

244. ఉ, 
బోవ(గ6 బంచితే |దుపదు. బోరకి సాత్యకి రాక తక్కెనే 
భూవర మతృ్స్యనాథు6 జెట వోయెనొ డప్పర మైన నీకునుం 

గావంగ రాక తక్కెనొ తెగం గత మేమి సుభదపట్టికిన్, 

అని మణియు ననేక పకారంబులం *బలవించి యుధిష్టిరు నాననం 

పావని 'సేరి యుండండొకొ పార్షతుం డచ్చట లేంజె యొండు మై. 

=? ఆొడ్డనుండు ధర్యరావా నోఖీనున్యుండు నబ్బినబిధంటు నోడుగుటు ఎఎ 

సం 7.00.46 

లికీర్. క. పడు గాక మేమి వగజం 

గడిమి *మెజసి చంప నొంపం గనియొనె నృప నీ 

కొడు కట యట నూడక యొ 
క్కుడు కీమగ6టిమి నురికి చేరు గొనియెనె పోరన్. 

240. 1. మేటికిన్ - తి. ల, విచ్చిన _ కొన్ని (ప్రతులు. 

248. 1. నొంప దగునే - అ. ఆ. ఇ. ఈ. చెక్కు వ్రతులు; నొంప దగవే ౬ వ. 

248, 1. బలవరించి - ద. న. ప. 

వక్త, 1. యుండెనె _- ఇ. ఈ. జొ. క. న. 

245. 1. మెయింజంప - ల. 2. మదమున - జ, ద. ప ముదమున - ఐ. 
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246, వ, అని పలికి నిట్టూర్పు నిగిడించి చింతించి. 

247. చ. పలువురు సుట్టుముట్టుకొని బాణకృపాణముఖా(న్ర్రృశ(న్ర్రపం 

248. 

249. 

వ50. కం 

251. క్ 

క్రుల( కడు నొంపగా6 దనకు. దోడ్పడు వారలు లేక నకా మదిం' 

దలంపడ య త్తటికా రిపువధంబున కెయుము తండి యేను గొం 
దలమున6 బొందకుండ నని ఆ బలుమాటును జీర కుండునే. 

అక్కట తప్ప. దలంచితి 

నక్కాలందులవా. డె క్ ఎషునల్లు(డు పోంన్ 
అ ౧ 

(సుక్కు నె జావాగర్వము 

దక్కునె నాకొడుకు మిన్ను దలై బడినన్. 

పిన్న నగవుతోడం కె న్నసలారు సౌ 

భ|దు మొగము నూడ6 బడయ కన్న 

వాడ నామనంబు వయ్యలై పో దిడి 

'అాత( జేనీనది యొకో తలంప, 

వలువురు (కూరత తాలుని( 

బలముకొనీ వధించునపుడు శౌరిని నన్ను 6 

దల(వేరొకో మనముీల వా 

రలుచానికి నేమి నీంగరా దయ్యెడినో, 

కటకట ేరిన చెన్నె 
త్తుట బొ త్రిల్లి యున్న మేని!తోం గొడు కేచ 

247. 

వ4ర, 

249. 

250. 

251, 

1. దను నొంపగా-కొన్ని (పతులు; తగ నొంపగా = జ. ద. ఐ.వ, లీ, జేయుము, 
“శ్రేయును = అని పాఠములు. 

1. దనవై బడినన్ = కొన్ని (పతులు, 

1. చిన్నినగవు = ఊ. ఎ. వ. జొ..ఖ. శ, 

1. రకో = కొన్ని (పతులు. 2. నవారలు = కొన్ని (ప్రతులు. 8. నేమి యెరుగ- 
జ. వ. స. ళ్య; నేమనంగ రాదయ్యెడినో = ఒ. గ. ట. శ. మ. 

1. తోడం గొడు కెచ్చట-అ. ఆ: ఖల, వ. వీ. క, వ; తో నాకోడు శెచ్చట=ఓ, ఛ. 
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ల52. సీ, 

లే, 

బీర్లి, వ, 

254, సీ, 
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ఆ 

క్కటిం బడి యున్నా(డో య 

చోటు నూవిడువారు లేరె చూచెద వానిన్, 

పపడియుండి వా డిలం బొడిచినచందురు క్రియ? కీదత్తలము 

వెలింగింవ కున్నె 

యే మని నాతోడం | బేముడించునొకో సుభ [దీపు తుని జూడ. 

బడయ కీకుని( 

బగతుర నిర్జించి మొగముపోటుల నొచ్చి పొడనూవ రాండయ్యెం 

గొడుకు నాకు 

నడీలున( దల్లడపడియెడు| చౌవది వంత కమాన్సింప నెవ్వరికి వశ మె 

యని యలంతమైం బలుమాట లాడుచుండి 

తలంచి మణీయును ధర్మనందనునియాన 

నంబు వీతఊంచి నిర్భర నాథతనయు( 

డెలుంగు గుత్తుక6 దగులంగ నిట్టు లనియె. 

సంశ_ప్పకసమితితోడ దమ!కించి పోరి పోరి కౌరవనై నికుల సింవానాదంబుల 
వింటి నప్పు డెలుంగెత్తి యుయుత్స్ఫుం డాడినమాటలు నాకర్టించితి. 

“వెనంగంగ6 జాలరు వీభత్సుతో మీరు జాలుని 'నొక్కరు( బలువు రిట్లు 

సంపితి రది మీకు సంతోషకాలమే 'యేడ్తురుగా కార్వ'నేల చెపుండ 

వారికి నర్జునునకు న|పియం బొనరించి [బతుకంగ వచ్చునే భవున కైన 

నది యట్లు లుండె నీయధిక్రపాపముఫలం బెట్టును *జెలుపక యేల తక్కు 

252, 

జీర్లి, 

254. 

2. యచ్చటు సూవెడు...చని యే జూతున్ = ఎ. 

1. పడు గాక వా డిల = ఊ. ఎ. ఏ, జ. బ.వ; పడియున్న వా డిల-అ. ఈ. ఐ.కం 

ర. వా. ఓ. రణస్థలి -న. శీ. వుత్రకు - కొన్ని |పతులు. 4. కున్న, కుండి = 
కొన్ని (పతులు. 5. లంది, లొంది _ అని పాఠములు. 6. వారింవ వా; మానింవ = 

అ. ఆ; మాన్పంగ - ద. న. వ, వ. 

1. కింపుచు బోరునప్పుడు పొరింబొరి కౌరవ _ వ. 

1. నొక్కని _ కొన్ని (పతులు. 2."కుడువక _ ఊ. ఏ, చ, వ. 
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ననియె నవ్విధమున కనరిసేనరెమోధుల 

నతడు వలుక వీనులార వినియు. 

దెలియ నై త వాసుదేవుండు వినోయిన 

యని తలంచి దాని నంత 6గొనక, 

మనుజాదిప తగునమయం 

బున నీ వెజింగింప6 గన్నం బొరి వుచ్చనె వే 

కీచనుదెంచి నీనుతుం బొది 

వినీయెడ( ద్యృత్కూర యోధవీరుల 'నెల్లన్, 

£25/. చ. 

258. ఆ. 

అని పలికి మజియు. గొడుకుం 

బనవుచు శోకమున మును6గుఫల్లునుని. దగం 

దనకరముల6 బొదువుచు ని 

ట్లను వారి చిత్తంబులోన నడ లూనంగన్, 

ఇటు దగునయ్య శూరులకు చెల్లను బోకడ యిట కాదె యే 

మిటికి నలందురళ౯ా మొనలు మేకొని యాయుధజీవనంబు నూ. 
దుటయు నెజుంగవే రిపుల( [దుంచి యళం విల నించి పుతుం డె 

క్కటి దివి చూఖికోల్ |పియమ శా కిది య్మపియమే తలంప(గన్. 

ఎయిగవలయు దాని నెటి(గి కోవిదుం డగు 

నట్టినీకు వగవ నగునె పార్ట 

నీదువంత నూచి నీవారకీలందలు 

దీను లైరి వీరి. దేర్చవలదె. 

రి. నర్ధెన=-ల. 4. యెనే యని తలంచి -న. శ్చ; 

5. గొనన = ఇ. ఉ. క. ఖ. డ. భాకూ. వ, న. ళ్ళ. వా. 

ీరర్, l 

యెనా యని తలంచి.నీ. 

. తెగు సమయంబున = బ. _ 2.- తనయుని కపటంబున బొదివిన = ఊ. ఎ. వ 
తనయుని బేరుక్కున బొదివిన = ద. 8. యధమ [కూర యోధ _ ల. పెక్కు |వతులు. 

256. క్షే 

257. 1 

258. 1 

. నడలు కొనంగన్ - ద. 

॥ యట్ర్టకా దె లు కొన్ని (పతులు. 
. 

. డన దగుదు వట్టినీకు దగునె పార్ట - ద. ప. వ. 2, లెల్లను - సెక్కు (ప్రతులు. 
లు @ 0౧ 
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259, వ. వీరలం జూచి తగుమాట లాడు మనీన నత్యంతళోకా' శాంత స్వాంతుం 
డగుచు నుభ|[చాశాంతుండు  గడ్గదక ంఠంబుతోడం దోడంబుట్టువుల 

కీ టనియె, 
౧ 

260. చ. మనసిజమూ ర్తి మైనయభిమన్యునిమాటలు వీనులార శే 
విన వలతుం దదీయమృతి వేడ్క. నొనర్చి వారు [గక్కునం 

ని తగ వాని. గాంచి మఖనసంగతిమె' జరియించునట్లుగా 

ననికెద నేంటిపోరు చెలియం గలభంగియు మీరు నెప్పుండా, 

61. వ. అని మణీయును. 

262. చ. ఆలవు( జలంబు !శౌర్యమును న(న్ర్రమవా_త్త్వము6 గల్లునిందలుం 
గలుగ (గ నెట్టు సచ్చు క్పిలఘస్నరుచే నయినం [బచండదో 

రృలవిభవాభిరాము6డు మభ దమతుం డిది యెన్ని భంగులం 

దలచిన బోల కేమిటికతంబున నాకిఘను. డిట్టు అయ్యెనో. 

లీ68. క. మిమ్మును జాంచాలురం గడు 

నమ్మ్ చెడితీ వాని రకణమ్మునం (బెొఢ 

త్య మ్మీట్లు లేమి మెటి(గిన 
య 

నెమ్మెయిం గాచికొన వేరే యజ్బాలున్ . 

వ64ఉ. క. రథవితతి వజపి మీ రవి 

తథముగం కేగవియంగ మిమ్ము. చాంకి కలంచి యే 

రథికులు సమయింశీచిరి యరి 

మధనభుజావిభవు నక్కుమారో త్తమునిన్. 

౨65. వ. అని యంత కంత కగ్గరించుచు నుమ్మలిక ంబునం గలంగి యంత నీలువక. 

50, 1. (కాంతుం డగుచు _ కొన్ని [వతులు. 

260. - 1. జన గలవారు _ ద. వ. 2. యెలటుంగ సెప్పుడా = వ. వీ. శ. షు కొన్ని వతులు. 

262, 1. కార ్ రమును=ద. వ, 2. పురఘన్మ రుచే -ద.వప.వ. శీ. ఘను డిట్లు లయ్యనో = 

ఘు. యు. డ; మన మిట్టు లయ్యెనో ౬ వా. కొన్ని (పతులు. 

264, 1. నేయంగ = అ. ఆ, ఇ. ఈ. వెక్కు (పతులు. బీ, చెద రరిమధన=వ. శ. స. వా, 
చక్కు (పతులు 
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2266. క, ఉక్కును నృన్ర్రబలము మీ 

"కెక్కడియది సాల శై తి రిందలు నని న 
య్యుక్క"రు( గావ(గ 2మీరీ 

తక్కువ కోర్చితిరి మిమ్ము. ద క్కన చేలా, 

కాట, ౪, బలహీనులు సంగరఖీ 

తులు నగుమి మణిగి యెొజీింగి తొలగి తనూజుం 

వ దలంపక యుంటి మెలగు వెం 

గలి నగునను దూటుకొందు( గా కేమందున్, 

268. కే, మానుసులువోలె నున్నార లేను లేని 
తజీ మవోగుణశాలి నాకనయు( గాచి 

కీకాన( గడంగర సింగారమునకు( గాక 
మటువులును గై దువులు మీకు *మానమున కే. 

£69. వ. అని భ్రంగించి యూర్పులు సందడింప మొగంబు బిగువారం (గోధశోకం 
బులు మనంబున క బెకంగొనం కిగన్నీ రొలుక నూరకున్న 'నెల్లవారు నతనికి 
మాటుపలుకను 'దేటీచూడను వెఅచి యుండి రప్పు డచ్యుతుం డొక్క 
*రుండు ననునయాలాపంబులం 'దేర్చుచుండం వాండవా[గజుండు గుపితా 
ఖండలనిభుం డగు నాసవ్యసాచితో గసాంత్వనస్వరంబున ని ట్లనియె, 

జాల భర్యిరా జొడ్దునుని త్లిమన్యూండు నబ్బినబిదొంటు నెన్నుజీ (pa 

సం, 7_61_! 

జల 0. సీ. అనఘ సంక ప్రకవాననంబునకు నీవు సనిన నొడ్డన మేర్చికొని గడంగి | 
నడచి దోణునిం దలంపడితి మవ్వీరుమోవార మేము సొర(జాల మెతి మనంగ 

26. 1. నిగావగ _ కొన్ని (పతులు. ౨. లేరీ _ కొన్ని (పతులు. లి. దప్పననేలా, దడ 
వగనేలా _ అని పాఠములు. 

)ఈ8. 1. కొనంగజాలర = వ. వీ. శ. వ. కొన్ని -[పతులు. 2. మానుషములె _ గ. 

69. 1. పలికి = ఈ. 2, ముప్పిరిగొన - గ. వ. న. 8. గన్నీరు దొరుగ - వెళ్ళు 
(పతులు. 4. రుండ యనునయా = వీ. శ, మ. కొన్ని (పతులు, ర్, ఇాంతన్వరం' 
బున _ కొన్ని (పతులు. 
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271. క, 

£/2. క. 

లీ7లి, వ. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము అ క 

నేల దచ్భాణార్చు లేర్చిన నక్కడం బేజిచూడను లేక (తిప్పికొంటి. 
మమ్మొన భేదింప నభిమన్యు. డోపుం బొ మ్మనియెడు కీకలంపు నా 

కపుడు పుట్టి 

. వాని. కబిలచి నీవు వాకిలి. బుచ్చు మం 

దణును మొగ్గరంబు దణతియ( జొచ్చె 

దము వడిని భవత్సథంబున ననుడు నం 

భోధి సొచ్చీకరటిపోల్కి. జొచ్చి. 

నీయుపబేశము దనచే 

దోయి!శబలువు6 దోండు గాంగ (దోణు. గడచి వే 

పోయి కిమొన. జొచ్చి వచై_న్యము 

పాయవడంగ6 గలంగం ఉదరం *ీబజవంగం జేసేన్, 

కని కుంభంజముఖ్యులు వా 

నిన పొదువంగ నేము జొచ్చి నిరతిశయరయం 

బున వానికి( దోడ్పడుటకు 

జనం జనం జన మా 1ేకడ్డపడియె 'సై ంధవుండు వడిన్. 

ఆతండు రు.దేవరానుభావంబునం జేసి యకు[దబలుం డగుట చే మతని - 

మిగులం జాలక చీక్కితి మాసౌభ (దుం జుట్టుముట్టి గురుక ర్డ క్ ఎతవర్శక్ళప 

గురుపు| కాది యోధవీరులు పెక గ్రాం(డ్రు సిక్కువజుపం "జేవ నిెడక వాడు 

కలంబు మెజయం. జలంబు నెజయ నారా ధేయ పముఖులం బఅపియు. 

270. 

271. 

£72. 

278, 

1. రాక = అ. ఆ. ఇ. ఈ. ర. ల. కొన్ని (పతులు. 2. బుద్ధి నాకు = వ. వీ. శ. 
ష.న. లి. జూచి - కొన్ని (ప్రతులు. క. గరుడి (డు) పోల్కి, శార్జ్యు పోల్కి = 
అని పాఠములు. 

1. బలుపు = కొన్ని ప్రతులు. లి. సనజొచ్చె - భాకూ. వెక్కు (పతులు, లి. బర 
"పెన్ పెలుచన్ = ల. . 

i. కడ్డ మయ్యె అ మె వ, 

l. వర|పసాదంబున = జి వరమవోనుభావంబునం చేసి = ల. 2. చలంబు బలంబు = ప 
కొన్ని (పతులు, 
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బృహాద ఎలలమ్మణ పభుతు లగురాజుల రాజకుమారుల6 బలువురం జంపియు 

ఫొంపారెం బదంవడి పదాతియు గదాపాణియు నై రథాంగపాణియల్లుండు 

దూగాడుచుం బోరాడు నెడ దుశ్శాసనతనయుండు చాంకి వానిచే విర 

థుం డై తానును గద గొని *పెలుచం దలంపడియె న త్తెజంగున నై నగదా 
రణంబున 'వారిరువురుం బరస్సరోనివాతు లై. పడి రివ్విధంబున నక్కుమా 
రుండు దనతం[డులకును మామలకును రూఢియగు రణ[కీడం గ్నీర్తిపరి 
స్ఫూర్తియు తనకు నాకలోకసుఖంబునుం 'జేకొనియె నని చెష్పటయు. 

274, క. తెల్లముగ సుతుపడుట విని 
*జల్లని 'డెందంబు సెదర సంధులు |పిదులం 

దల్లడ మగ్గల మై మూ 

ర్భిల్లె నరుడు బంధు లెల్ల "జేస్ట్రలు దక్కన్. 

275. వ. ఇట్లు పరవళుం డైనం గృప్టయుధిస్టిరులు గరతలంబుల నె_త్త నొక్కింతసేపు 
నకు నేదదేజి వై ంధవుం దలంచి యతండు. 

276. ఆ. అవుడు గణఅచి 'యెజ్ఞనగునాననంబుతో 

బొమలు ముడిచి చెమట పొడమ మేను 

కంప మొంద6 గనలు గదిరినకటికి న 

'వ్వెసక మెనంగ నన్న కిట్టు లనియి. 

277. మ. వినుండీ నాదు,పతిజ్ఞ నీవు నిఖలోర్వీనాథులుకా సింధురా 

జు నవళ్యంబును చెల్లి 'సంపుదు భయస్టుం డ్రై నినుం జొొచ్చినళా 

వనజాతుళా శరణంబు వేండినను గర్వం బేది నన్నుం దగం 

గనినం బోరు *దొజంగి పోయిన నెజుంగం గాని సత్యవతా, 

278. క. జాలధ్వంసకు నాదు 

శీలం గాచుటకు నన్ను జెనకిన న్శస్త్ర 

కి. డుచున్నెడ - ఖ. చ.వ. 4 నిపాతితు లె -9. 

వో. 1. రులిని = క్కు [పతులు 
| భూ ' ' 

"ఇ , 

277. 1. నంపెు = కొన్ని |పతులు 2 దొలంగి = ఆ. ఉ. బొ. రు, ట. ణ. త. ల, శ, వ, 
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జ్వాలల( గెిరవయోధుల. 

దూలించుచు వాని( కేగవియుదుం జటులగతిన్. 

279. ఆ. ఇట్లు సేయ నై తినేని గురుదోహి 

గతికి (బవ్మాఘాతిగతికి మద్య 

పానరతునిగతికి మానార్హ జనవరి 

వాదిగతికి( బోవు వాడన్న నధిప. 

౪60. వ. మణియు నొక గా[పతిన యవధరింపుము. 

281, చ, అనిమిష దై త్యకింపురుషు లాదిగ నెవ్వరు వచ్చికాచినం 

దునుముదు నెల్లి వై ంధవుని( దోయజమి తుండు (గుంక కుండుము 

1న్న నరవచేణ్య యి శ్తెజంగు నా కొనరింప(గ రాక యున్న నే 

ననలము సొచ్చువాండ. నృపులందణు( జూడ(గ గాండివంబుతోన్. 

2852, వ, కేఅని విలుచం బలికి యప్పరమీకోదండంబు చెప్పించి సజ్యంబు గావించి 

గుణధ్వని నిగుడం జేయుటయు. బద్భ్మనాభుండు పాంచజన్యంబు పూరించే 

చేవేందపు[త (తుండు దేవద త్తంబొ్రై నన్నాదంబులును దశ నికసింవానా 

దంబులును దూర గనినదంబులును నింగి కివాంగం జెలం7 నగ్గాండీవంబును 

నృత్త తంజు సేసినీచందంబు నొంచె న్యన్త్రంది గవదొనలు వెలువడి వెలింగ 

నయ్యవసరంబునం *గొండొక చెలివొంది వవననందనుం డప్పురందరనంద 
నువదనంబు ఏితీంచి. 

278 1. చెరువుదు _ ర; గదియుదు _ సెక్కు. (పతులు. 

21. 1. న్ననఘవ రేణ్య - న. వ. బ. య. వ. వా న్ననఘ చరిత్ర -వ. 2. తక్కె_ నేన 

నలము ౬ కె, క, 

1. 281 వ, పద్యము తరువాత 'త' పతిలో అధర్వ ళణాచార్యుల దని యీ [కింది 

పద్య మధికముగా కలదు. 

ఉ. వారిజనాభ యెల్లి......నువాసవు డడ్డము వచ్చి కాచినన్ 
బారి జుబాంధవుం గపరచారధి గృంకళమున్నె నై నె ౦ధవుం 

చేరి శిరంబు దృంతు అటు శాయని నాదిది గాండివంబె నా 
"వేరు కిరీటియేనినదభీషణ శంఖము చేవద త్రమే. 

2. సాధనంబు - ఆ. ౨. ముట్లంజెలంగె ఆద. న. కీ, నృత కంబు - ల, "పెక్కు 

(ప్రతులు. 5. చందంబున నుండె ద _ ప. బ. శ. వ. 6. గొండొక్ససేపునకు చెలి 

వొోందె = ర, వా | ee ' 
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౨88. క, అతిత్మీవమైననీదగు 
[పతిన కుపోదృలము గా6ంగం బరగినధీరో 

ద్దతి పాంచజన్యరవమున 

ధృతి *తూలకయు నన్నె కురుపతికి నిం|ద్రసుతా, 

264. వ. ఆని యగ్గించె నాసమయంబునం గోపంబు వెంపునను బూసనికిచె భరంబునను 

ఖిమసే న్నునీ సల్దాపసౌహోర్టంబునను దన డెందంబు ఛోకంబు డిందువడ నందటం 

గలయం గనుంగొను విజయుని వంది మాగధసందోవాంబులు సంస్తుతించె 

నట్టియెడ నిక్కడ. 

205. క. జననాథ పాంచజన్య 

ధ్వని. గూడి చెలంగు దేవద త్తరవంబుకా. 

విని భీతిసం భమంబుల 

మనసై న్యము లెల్ల మూర్జమానము లయ్యెన్. 

286. క. అప్పుడు వేగులవారలు 
'నెప్పిన నంతయు నెలింగి సింధువిభుండు దళా 

కగ-చ్చెడు నెవ్వగి పెల్లున 
నిప్పుల బడినట్టు గాలు నిలువంగ లేమిన్, 

_2 అద్డశునివతిజ్ఞ విని వైందవుంయ భయంవజి దుర్యోధనునితో. జెన్సుతొనువ := 

సం, 7.21 

287. క, చని యాపు లైన బలవ 

న్మను'కేం దులు గొలువ నున్న మానవనాథుం 

ని యి ట్లను సిగ్గు కిగడచి 
తనయుల్లము( గలంచి వెఅపు దల్లడవెట్టన్. 

988. 1. కు|బోద్భృలము కాగ _- అ ఐ. ఓ. గ, చ. 2. మాలక .ణ. వ. 

286. 1. వేగుల వారలు - ఊ. ద. వ. వీ; వేగవు చారులు న. బ. శ. వ; వేగపుం 

జారులు _ వా. కొన్ని [పతులు 2. గప్పిన కొన్ని (పతులు. లీ. సపెంపున = ఊ. ఏ 

287. 1. గనుగోని యి టును సిగ్గరి తన=-టఓ. భ్ యరుక గడచి = ఈ. స. భం కీ. విడిచి, 

వదలి = అని పాఠములు, 
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268. ఉ. ఏ నొకరుండనే తనకు నెగ్గానరిం!ీచితి నేల నాపయిం 

బూనినవాండు ఫల్లును(డు పోఠ వధింప(గ నెట్టిపొడి బ్ 

కీనెిజీసంతసంబు వగ వేటికి నా కెట యేని పోయదకళా 

వాని |పతిష్ట కడ్డపడువారె సురాసురసిద్ధసాధ్యులున్ 

250. వ. అనుచుం గొలువు గలయం గనుంగొని. 

290. ఆ. (దోణక క్ష శల్యదుర్యోధనులుం గ్భప 

జాహ్లికులును జము(డు వట్లికొన్న 
య ౬ 

వానినై నం గావ వలతురు "వలచిన 

నొల్లకున్న నెటులొకొ యెటుంగ. 
ఛం 6 

291. వ. అని వెండీయు, 

292. క, "వెదవులు దడుపుచుం గాట్లు 

గుదివడ వడ(కుచు మనంబు గొందలపడ(గా 

నిది యుటిమాట లాడెద( 

మది జార్జుండు *గానకుండం *దొల(గన వలయున్. 

298. వ. మీయందటిచేత ననుజ్ఞాతుండన కచా పోయి వచ్చెద ననవుడు 

నిజకార్యకధురంధరుం. డగునక్కురుధరణీవరుం డతని కి ట్లనియె. 

294. మ. మును నీ వెన్నితి విక్రమాఢ్యు లని మమ్ముం గొందటళా [దౌణిపెం 
పును హాోర్చిక్యుబలంబు సొబలునియేపుం జేవయున్ సోమద 

త్తుని!ధై ర్యంబును *శార్యమున్ శలుమవోదోర్టర్పముం గూడ నె 
న్నిన నీ కెట్టగు జూడు మిట్టిమగిలు న్వేయేల ని న్నిత్తుశే. 

2588. 1. చినవాడ - ఉ. జ. ఠ. వ. 

290, 1. వలసిన = కొన్ని (పతులు. 

292, 1. చంపకుండ - గ. జ బ. వ. &ి, దొలగగ వలయున్ _ కొన్ని (పతులు. 

298. 1. భారపరుం డగు _- మ. య. ల. వీ. శ. వ. 

294. 1. శార్యంబును శల్య కర్ణుల మహో ల. బి, దుస్ససేనుని మహా _ ద. ప వీ. కి. లున్నే 

నుండ -ఐ. ఓ. అ. స్మ లున్వేయేల నిన్నిత్తునే _ వ; అన్వేవేల నే నిత్తునే - శ. 
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295. క. నమ్ముము వెటివకు మేనును 

దమ్ములునుం గోట నీకు చాశ్సర్యముమై 

ని మ్మేటిమగలు నూరెల 

నెమ్మి నిలువ నిందు డైన నీ కెదు రగున్, 

296. వ, అని చుట్ట నున్నరాజులం జూపిన నూజడిల్లి యంత నిలువక నీకొడుకుం 

దోడొని [దోణునికడకుం జని జయ।|దథుండు దనకు నర్జునునకు ధనుర్విచ్యా 
విభవంబునందలివాసి యెట్టి దని యడిగిన నతండు నీకు నతనికి ేనాచార్య 

కంబు సమ్మసకారంబ యవ్వీరుండు నివిధీ శమంబులయలజడి కోర్చి 

యలఘు[పయోగంబిలు "వెక్కులు సొధించుటం చేసి నీకంశు నధికుం 

డైయుండు నది యట్లుండె నేను గలుగ నీ నానవ్యసాచికి వెలవ వలదు 

మద్చాణంబులమణజువున నున్న నిన్ను దేవతల కైనను దేలి చూడ వచ్చునే 

వివ్వచ్చునకుం (బపేశింపరాని బంధుర వ్యూవాంబు వన్ని ంచెద( గులధర్మంబు 

శిథిలంబు గాకుండ సమరంబు సేయు మని చెప్పి 'వెండియు, 

297. క. |శుతు లభ్యసించి 1శతుల 

(కతువులు చేసితి కులంబు రడి.చితి నీ 

విత రుల కియ మృత్యుభయా 

న్వితుండవు గా దగునె మేదినీవర యింకన్ 

205. క. యాదవకౌరవపాండవు 

లాదిగ( గల యఖిలనృపులు నవ్యయవృ _త్తిలా 

మేరిని నిలుతురె [క మమున( 

బోదురుగా 'కెల్లజనులుం బోవు! తెరువునన్ , 

200. క. తపములు చానంబులు' జే 

సి పడయులోకంబు లెల్ల ఫ-కేయల(తులు భూ 

296. 1. నాచార్య కత్వంబు - కొన్ని (పతులు. 2, [పకారంబుల -ద,. ప, వీ; [కమంబుల = 

వా; వి|క్రమంబుల = ఊ. ణ. ల, 

297. 1. తమల [కతువులు ఎవ. 

298. 1, తెరగునన్ = వ. 

299. 1. జేవలతులు  ఛోకూ, వ. 
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a) 

మిపులకు సంగరపిద్యా 

నిపుణతం కీదలం కుడిగి పోర *నేర్చినం జాలున్. 

. అని యూాటడిల్ల( బలికిన 

వివి యత(డు గలంకు చేణి విభుండుం దానుం 

జని సం! గామోాఇ్యావాం 
a 

బున౭ జొదలిరి తూర్యఘో షములు దివి ముట్టన్ . 

. సర్వవైన్యంబిలును దైన్యంబు వాసి కయ్యంబుకడంక నుల్లసిల్ల నైని 
కో త్తముల సింవానాదంబులు నెలంగె ని -త్రరంగున భవ_త్తనయు. శిలిరంబు 

సముద్యమహుముఖం బయ్యె నంత నక్కడ. బాండవా[గజుండు పాంచాల 

మాత్సపాండ్యయాదవ కేక యాది రాజలోకంబు శోకంబు దగుమాటల 

1మలు(గం జేసి విడిదలకుం జన నియమించి యనుజుల నచ్యుతునిం బెట్టికొని 

యున్న యెడ నగ్గోవిందుండు గాండీవి కి ట్లనియె. 

. నాతో దలపోయక రో 

పూతురతం (బితిన వట్టి తవనీనాథ 

(వాతంబు వినంగ నిట్టులు 

చేతాంకున 'డెప్పరంబు చేసితి కంచు... 

. అ_స్తమయమునకు మును రిపు 

మ_న్తకముం దునుమవలయు మన కిది సాల౯ా 

దు_స్తరీము నగు దుర _్త 
వ్య_స్తం బగు చేని నాకు వగపు గదిరెడున్, 

802. 

౨. తల కడచి - ఓ. జ. ట. బ. వా. లి. నిల్చిన జాలున్ -యు. డ. స ళ్య; 

నేర్చిన _ "పెక్కు. |వతులు; నేనియు - వా. 

1. నినదములు - చెక్కు [పతులు. 

1. మరువంచేసి, మరలంవేసి _ అని పాఠములు. 

1. శోకాతుర = ద. వ. వ. 

1. మునగు దుర_న్హవ్య_న్త = అ. ఆ. జ్ర. ఖ.వ.ళ; మగు దుర_స్తవ్య స్తం బగునేని = 

ఇ. ఏ. భాకూ; మునునగున న్త _- వా. 2. ననుచు, ననియు = అని పాఠములు. 
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మనవేగుల వారు వచ్చిరి వారు నెప్పినతెణంగు వినుము నీవు |పతిజ్ఞ సేసి 
నప్పుడు | మోసిన చిందంబుల *పెల్లునకా జెదరి యవ్వీటివారు కొడుకు 
చావునకుం గవ్వడి కోపించి యిప్పుడ యె _త్తివచ్చు నని రథకరితురంగంబుల 

నాయితంబు సేయుచుండ సై ంధవుడు దనచారులచేత నీయాడినమాటలు 

విని వెఅచఅుచి కురురాజు కొలు వున్న చోటికిం జనీ సిగ్గణి నగ్గించి న్మీపతిన 

యెణింగించి యతం డలిగిన మీరు గావలే రని పలికి శా నెంచేనియుం 

బోయొద ననిన నమ్మనుజపతి గరుకృతవర్మకృపక ర్లళల్యాళ్వ జ్రామ। పభ్ఫుతు 

లగు మేటిమగలం జేర్కొని వీరు నేనును నాతమ్ములును గలుగ నరునకు 
నిన్ను జుట్టన |వేలనుం జూప వచ్చునే యని భయంబు వాపె ఖారద్వా 
జుండును మహో తఈతాహుం ణే దుర వగాహవ్య్యూహవిధానంబున జయ! దథుం 

జేరకుండ నిన్ను నిలువరించువా. డయ్యె నది యట్టిద వా రొక్కొక్క 
రుండ "గలువరానియట్టి జెట్టిజోదు లందటు నొక్కపనికిం దలకొని నిలిచిన 
గాలుచుట యశక వ్రంబు గాదె యిక్కార్యం వార్యు అగునా _పజనంబులం 

గూర్చికొని విచారింపవలయు ననవుడు వివ్వచ్చుండు నవ్వుచు ని ట్లనియె. 

_౨ అడ్డణు(థు కృష్ణునితో దన (వతిజ్హావివయంది లై నవాక్యోంచులు సెవ్హుట = 

805. క. 

సం, 706831 

వారి నెలుంగుదు నేనును 

వారలు న 'న్నెలు(గుదురు భవత్సావాయ్య 
స్ఫార *బలోద్దతి గలుగంగ 

వారే తప్పింపం జాలువా రీపూన్కిన్. 

ఏను జయ్మదథుం జంపుటకుం దమకించి తలుము నప్పుడు నాకు 'నెవ్వ 
రడ్డంబు సొచ్చిశేనియు. 

పటునారాచపరంపేరా | ప్రసరదర్పం చేర్చడం జేర్చి త 
దృటసంఘంబును ఘోటక వజము కుంభత్స్యంద నాఘంబు ను 

1. వలన బెదిరి _ వ. 

1. బలోదధి  భాకూ. వ. 

1. ర్యాస్త్ర శరదర్పం = ఏ; రా పపవాతిదర్ప - ఖ. చ. వ. శ. మ; రా |పచుర, రాప 

చయ, రావిశర, రా|పకట = అని పాఠములు. 



2 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

దృటకుంభి[పకరంబునుం బొదివి *విధ్వం_స్తంబు గావించి నె 
త్తుట జొ త్తిల్లెడునట్లు సేయుదు సమిద్భూభాగ మత్యు[గ్రతన్ . 

808. క, "కౌరవనై న్యంబులం గల 

వీరులయ స్త్రములు నాదువివిధా(స్తుగతి 

(కూర! పవావాముల కదు 

రే రాజీవాజ యాదరింపకు "వారిన్. 

809. క. కేవెజంగుపడి *కుంభభవు(డుం 

ఇెఅరథికులు( జూచుచుండ వీరము లావకళా 

మెజయం జలము నెజయంగ6 దల 

దఆి౮గెద వైంధవుని నేల తలగెదు *కృష్ణా. 

£10. క. కురుపతేబలముల యేలా 

చరాచరము లై నభూతజాలము లెల్ల 0 

దరతరమ యడ్డపడినం 

'దెరలిచి పడవై తు సింధుదేశాధీశున్. 

911. ఆ. గురుని!'యలవుం జలము వెరవును *గల(చి నీ 

యాన గాండివంబు నాన దివ్య 

శరము లాన యొల్లి నై ంధవుతల యెల్ల 
భంగి. శిదునిమి 'వై తుం బగలు దలంక, 

812. చ కనియెదు నై ౦ధవుం గడచి |కందుగ నాకు నెదుర్చురాజులం 
దునుమ(గ భూషణోత్కరముతో. బదవా న్తేశిరంబు లుర్వినె ( 

వి, విద్య _ంబు _ ప. అ. 

౪09. 1. వెణు ది కుంభ _- ఈ. ఊ. మ.వ,వా. 2 ధారరాష్ట్రులు - అ. ఆ. గం జం 

కు. బ. వ: కుంభజుండును _- బౌ. కి. చెపుమా ద. వ, 

ఏ0. 1. బం:..లేటికి మ. జ. డ వ 

811. 1. భరములావువెరవు - గ. వ యలుక టవ. 2. చరచి = ఊ. లి. దృంచి 

చైతు . కొన్ని (పతులు. 

812. 1. తలంపు లుర్వివై = కర, 



(50) ద్రోణజపర్వము యు ద్వితీయాశ్వాసము §98 

జెనయొని చారుభంగియ.ను భీషణ రేఖయు( 'దాల్ప 'నెత్తురుకా 
నెనడును (గోలి భూతమ.లు నిక్కుచు నీల్లుచు( జొక్కుచుండంగన్. 

818. క. అవ్వలేనై నికు లడలంగ 

నవ్వుచు మనవార లార్వ నారాయణ న 

'న్నెవ్వరు మార్కొన లేమికి 

నొవ్వం గురురాజు నేం దునుముదును *దోహిన్. 

814. తే. సాధనము గాండివం బటు సమరక ర్ల 

లర్టునుం డే్చ సారథి యబ్దనాభుం 

డచు మరల్పంగ వచ్చునే యారథంబు 

వారున కై నను నెజు(గక యంటిగాక, 

ఏ15. క. పూనంగ రాదే నా శె 

రానిం బూనినను నీవు దలకొని తీరం 

గా నునికి గలుగ నేనీ 

చే నుండంగ నిట్లు లేల చెప్పెదు వప్రుమా. 

ల16. క, ఈ |పతిన యెట్టితజంగున 

న(పతివాతవృ త్తి నెగడునట్టి తెజంగు లో 
కపభువ నీవ చేయ న 

తి పకటపరా క్రమది ఫుడ నగుదున్, 

శీ17. క. "మమ్ము నరయుఖథరమున నీ 

వమ్మెయి. దలపోసి తింక నిచ్చట “నేలా 

నెమ్మది ని(దింపంగాం 

బొమ్ము |పభాతమ న రథము. బూన్సంగ వలయిన్ , 

818... 1. సేనలు దలకగ - వ. త. దోహున్ -ర.వ.ళ. వ. కొన్ని [వతులు, 

816. 1. కృష్టా-ట.న.వ. 

816. 1. చేయు మతి[సకట ఎక్. శర, వ, 

817. 1. మమ్మరయు భారమున నీ = కొన్ని |వ్రతులు; మమ్మరయు భరము నీ దనియి 
మెయి = వ, 



894 శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
స్నో 

818. వ. అని యివ్విధంబున సల్లాసంబులు సేయుచు నరనారాయణు లత్యంతకు 

పికాంతఃకరణు లగుచు( బాములు రోంజుపోల్కి నిట్టూర్పులు నిగిడించుచున్న 

నప్పుడు పురందశాదిబ్బండానకులు భయంబు గొని దీన నేమి ోవుట్టునో 

యని చింతా; కాంతు లెరి వారధులు సంతో భింశె సరి త్స వాహాంబులు 

[పతిగమన వ్యాకులంబు లయ్యెం గాననశె లసహితంబుగా మహి సంచలించె 

మణీయు మాతంగతురంగనరనికరంబులనాళంబు ము దెలుపునుత్చాశంబు 

లనేకంబులు దోశె విశేషించి కౌరవపష్కంధావారంబున చారుణవాయు 

వులు విషమగతులం జరించుటయు *నుల్కానిన్హ్రాతంబులు నలుగడలం బడు 

టయు గరివాంనికరంబులు  బహుళంబు లగు బామృజలంబులు విడుచు 

టయు మొదలుగా6 బెక్కుదుర్నిమి త్తంజులు ' వుట్టినం బోటుమగ అగు 

భూపతులు లోనుగా నెల్లజనంబులుం బుల్లవడి యుండి రనవుడు సంజయు 

నకు ధృతరాష్ట్రుం డి ట్లనియె. 

819. తే. అట్లు దమలోనం దగుమాట లాడి యాడి 

కోపరసవేగమునం గుంది కుంది వగల 

బొంది పొంది పురందనందరనుండు 

నచ్యుతుండు నారా త్రి యె మరి చెపువు, 

అలీ (త్రీక్ళ్వ్హుండు ఖు (తకోకా తురో యుననుఖో (ద నూజడించుకు వం 

సం, 5 41! 

820, వ. అని యడిగిన నానూతనూనుం డంబికానూనన కి టను నమ్ము రారిచిత్తం 

చారాధించి యక్టునుం డట మున్న యొక్కనాండు శివిరంబునకు సుభ [దయుం 

బాంచాలియు నుత్తరయును వచ్చి యచ్చటన యునికిం జేసి యచ్చెలువల 

శో కానలంబు కేలుడుగునట్టి మూట లాడ నతనిం |ఇార్భించి పంచిన. 

818. 1. పుట్టిడినో యని - కొన్ని (ప్రతులు. 2. నుల్కానిర్థాతంబు - ఉ. రు. ట. ఈ. మ. 
॥ య. ర. అ. శ. ష. వ్యా శుష్క నిన్హాతంబు - వొ. కొన్ని [వతులు. 

శీర, 1. మల( లుగు ము య. కలవ జు, ళ. కొన్ని పతులు. 



శీ2!, తే, 

822. క, 

శీ2క. కం 

824. ఆ. 

825. ఉ. 

26. వ, 

(ద్రొణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 

అమ్ముకుందుండు [గొత్త యై యడలు దనదు 

'డెంద మలంపంగ6 కేజెలియలిమందిరమున 

కరిగి పుఠరవురగ 6 బో క్కెండునాసుభ (దం 

గాంచి యిట్లను నెంతయు గారవమున 

రాచూలికి నుచితం బగు 

నాబారము గాదె రణమునం దరులం డెగం 

జూచుచు దిరుగని కీనడపున 

వేచి యమరలోకమునకు నేంగుట తరుణీ, 

నీకొడుకు తుచ్చ మగుసీ 

లోకంబు దొరంగి పుణ్యలోకమ్మునకుం 

బోకకు ని ట్లధికం బగు 

శోకమ.6 బొందంగ నగునె నుదతీ నీకున్, 

(బవ్మా చర్యమునం దపంబున నుత్తను 
దానములను బడయ' దల6చునట్టి 

గచులకంళు సౌఖ్య కారిణి యగుగతి( 

బొండె నీమతుండు కుంద నేల. 

క తియకాంత పుతకుసిం గాంచుట వాం డతిలోక వీరు డ్రై 

ఛ్యాతిం (బసిద్ధి కెక్కుటేకు. చా నప గొకయు వీరపత్ని నా 

నీతయి. నెందునుం |బణుతి కెక్కిననీవు తనూజువీరఠముకా 
శు; ధోశ్బవంబు విని సంతస మందక కుందం జాడియే, 

అట్లుం షా. 

ఫ్21, 

#22, 

లీవితీ, 

శీల. 

1. నాతని మందిరమున . కొన్ని (పతులు. 

1. మగటిమి . ఐ. బె. గ. ణ. ల. న. ళ. 
1 

1. వంద నేల = కొన్ని (పతులు; పొగుల నేల - ఓ. మ. వ. 

1. కధా = వ.స. ళ్ళ. వా, కొన్ని పతులు. 
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ఏ2", క. 

లలిరి, క, 

20, ఉ. 

880. క. 

శీ81. వ. 

శ్రీ మదాం ధ మహాభారతము 
సీ 

కాలం జ నం జో వక 

యీలోక మునందు నిఒ. వ నెవ్వరివశ మి 

"క్టీల యపిచేకజనముల 

కింక శోళానలమునం బొగులుచు నుండస్ , 

తగుమాట లాడి కోడలి 

వగ పుడుపుకీము నీవు ధైర్యవతి వి ట్లడలం 

వద నె నినుం జూచఛికాచే = 

కినుగుడుం జి శ్రముల వగలు మా కందటకున్. 

నీమగం జెల్లి నై ంధవు 1ననిం చెగటార్చి శిరంబు చెచ్చినం 

గోమలి సీదుపాదములకుం దగుపీళము సేయు మాత( డు 

ద్రామీభుజాబలాఢ్యు డది దప్పదు వాని |పతిజ్ఞ దప్పిన౯ 

భూమి వడంకదే తరణి పొల్పు కిషలంక బె వార్జి యింక డే, 

నాపలుకు నమ్ము మర్దును6 

డాపాపాత్మకుని నెల్లి యని6 జంపి ముదం 

జాపాదించుం గులమున 

కీసంపున కెలమి కవొందు. డీవును నతండున్. 

అని యనేక్యపకారంబులం బలికె నప్పు డగ్గోవిందుం గనుంగొనుట నుత్కటం 

బయినళోకంబున సుభ[ద యాకులతం బొంది. 

లల, 

ల28. 

ల్29, 

1. బె నను కొన్ని (పతులు; బగుటయు - ర. 2౨. పోలెను - అ. ఆ. ఇ. ఈ. 

కొన్ని (పతులు. 

1. వివేక ధైర్య లట, ద.ప.వ. ౨౭. దగుడె నిను - వీ. ఏ. మగిణెం జిత్తముల ౬ 

ద. ప. వీ. శ. వ; మగుడెన్ . ల, 

1. నినెమ్మి వధించి వ. 2. బలాఢ్యు డి పలుకు _ అల. లి. దలంకదె _ వీ. శ. 

వ, "చెక్కు (పతులు; దౌలంకచె _ "వా. 

1. బొందు దీవును నకడున్ ఆ. ఇ. ఐ, ఒ. కొన్ని (పతులు; బొందు మీవు నతండున్ = 

కొన్ని (ప్రతులు. | | 



శీకికీ, ఉం 

ఓవ జ య 6 గై 

శివి, జే, 

శీకిర్. క. 

886. చ, 

దోజపర్యము ఎ ద్వితీయాశ్వాసము ఫ్? 

అక్కట పుత్ర నిన్నుం కేగనినంతియపుణ్యమ కాని నాకు నీ 

చెక్కుడు భ_క్తి సేసి కీనను నెప్పుడు నారయ నీకుమారకు 

ల్మక్కువ నాకడం *దిరుగ లాలన సేయుచు *నుండునట్టియా 

మిక్కిలినోము లేద యిటమీందికి నెవ్వరు దిక్కు సెప్పుమా. 

, బాలుండ వె ననీ వరిడిబంటు3 నంబున. 2 బౌఢవీరథూ 

పాంలుర( గుంభజ। పీభ్ళతి బాహుబలాఢ్యుల( గిట్ట నేలకుం 

గోలకుం దెచ్చి యి ట్లగుటకుళ౯ా వెజంగందుచు వంతం బొొందుచుళా 

లోలత జూడ కున్నె జనలోకము నీదగురూపు శేఖయున్. 

మేను మృదుశయ్య సగము నామేనీమీ(ద 

నగము గాల చేర్చుకొని ముద్దు మిగుల ని|ద 

సేయుకినట్టి నీ విప్పుడు చెనంటి నేల 

దనువు వొందుట కోర్చితె తండి చెపుమ. 

వందిజనంబులు మాగధ 

బృందంబులు కేసంప్తుతింపం బెంపొందుదు (మో 

లం దిరిగెడు (క వ్యాదుల 

క్రందున నీపీను నిపుడు కటకట. బడ వే. 

అనిలతనూజులావు గల డందురు సాత్యకి ఇొర్భ్యశాలి నా 

జను (దుపదుండు సంగరవిశారదభావము పూని యుండు మా 

తుని బటువి|క మాథ్యుం డని చూతురు పాండవు లింద ఆుండి యొ 

క్కనికిం గడంగ "లేర నిను. గావ చే మన నేర్తుం బుతకా. 

శ82. 

88. 

శక... 

వీలర్, 

శీ. 

1. గనునంతియ _ వీ. శ. వ. కొన్ని త్రతులు. 2. నుతి కక్కగ బాయక గ. జ. 

బ,వ. లి. మెలుగ( మెలగ) -ఊ. ఏ. 4. నంతసిల్లగా - వా. 

1. వయ్యు - చ. ట.ద.ప.వ.శ.ష. 2. అౌఢు లైన-ఇ. 8. [ప్రముఖ - 
డ. ద. ప. ల. 

. 1. సాము -ఓ. జౌ. క. వ. కొన్ని పతులు. ౨. దీ విప్పు డిట్టుల చెనటి - కొన్ని 
(పతులు; దీ విష్పృు రణములో - ర. | 

1. నందడింప = వ. 

1. లేద = కొన్ని (పతులు. 



$86. &, 

89. వం 

శ్రీ మదాం ధ్ర మహాకారతము 

. ఈలోక మెల్లం బాడిల్లును జోలె నై యున్నది నీవు లేకునికిం చేని 
నీవు వేగమ *గండు నెఅసి బంధులం బీతి. బొంద జేయుట గలవో లె నయ్యు 

జిష్టుని కొడుకవు కృష్ణునల్బండ పీ వరులచేం బడుట చోద్యంబు గాదె 

చెలువంపు మేనును జెన్ను మొగంబు నై యెప్పుడు పొడీనూ పె దింక( గుజ్ణ 

యకట యు త్తర *ఉయొ"వ్పెడునది మనంబు 

దీని కెంతయు మెత్తన యేను నిన్ను 

వేండికొని యెద వచ్చి యివ్వెలందివంత 

కదిపి దళుకొత్తుపల.కుల( చేర్చ వన్న. 

అం ఘుతపంబులం (బక టయాగము=న్ మునీచోదెత (వత ౦ 

బు మపహానీయ దానముల. బుణ్యచరి[తములన్ మవాత్ము లేం 

తలు రమణీయవి [ళుతపదంబుల శీంగుడదు రంతకంటె ను 

జ్వల మగుసద్ద్గ తిం బడయు వాసవపౌ(త పప్మితవ ర్తసాం 

అనీ బహు(పళార ంబులం బ౯పించు చున్న సమయంబునం ఇొంచాలీ యే 

"తెంచి యిరు! గేల నుత్తరాసుభ[దలం బొదివి తానును వారును నడలూని 

పుడమీం బడీ వివశొతం బొంద వికలా[కందనంబు "సేయు చున్న నన్నా రాయ 

ణుండను శోకసంకాపిశాంతకరణుం డగుచు నుచితవచనంబుల నయ్యు 

విదల శోకంబు దొలగం నెట్ట కేలకు నూరార్చ మగుడి పొండవులపాలికిం 

జనుడెంచె నప్పుడు ధర్మజనయుం డమాగ్చ్రధవధనంజయులను భీమసేనునిం 

గవలను నితరపరిజనంబులను నిజనీవాసంబులకుం బోవం బనీచి అను నభ్యం 

తరమందిరంబునకు నరిగె గృష్ణుండును జిష్టుతోన తడియీనదనంబునకుం 

బని వీిమలజలంబులం గ్భతా: మనుం డయ యొక. బివి ౬1 (పదేశంబున 

డర్భోశయ్య గాంచి దాని నతతగ ౦6 పున్చుంబుల నలంకరించి యాయు 

ధంబు లర్భించి చుట్టు నిడి కక్వాడి నం దుండు మని *నియోగించి నీవు నిళా 

ane] 

1. కొడుక మాకొకండవ గురుబంధులను - ద. ప. వ. ళ. 2. గడు నెరనీ = వ, వా, 

కీ. చూప వింకగు జ్ఞ = ఆ; చూపుదింక = కొన్ని (పతులు. లే గుం దెడునది = జ, ఓటు బ, 

5. దీర్చ = భాకూ. కొన్ని |వతులు. 

1. గాలంకుల ఇ. ఊ, వ. ట. వ. 2. మందిరంబునకు = వీ. శ. ష. కొన్నీ (పతులు, 

కి. శయనంబు -ద.ప. ఓ. నియమించి - పెక్కు (పతులు, 



[బోణపర్వ ము — ద్వి తీయా శ్వా స ము 999 

నమయంబునం జేయుబేవపూజ యింతకు మున్న కచేయ వని తలంపించిన 

నతండును బావ పజాళనంబు నుపప్పర్శునంబును నాచరించి తాను నిత్యం 

బును నడప్పుత్యంబక ఫూజనంబు 'తెఅంగున మాల్యాను బేవనధూపదీవనై_ వే 

ద్యంబు జనార్చనునకు సమర్నించిన నమ్మ పహోత్ముండు క్యంభావించి యాషప్తు 

లగుదౌ వారికజనంబుల శ(స్త్రపహామ్తు లె "కాచికొని యుండునట్లుగా 
సంఘటించి యాసవ్యసాచిం జూచి నీవు సుఖని [ద "సేయు మేన నీకు 

శుభంబు గోరియుండెదం బోయి వచ్చెద నని పలికి చారుకుండు దోడ 

నఠుగ నాత శ గేవాంబునకుం బోయి. 

40. ఆ శెజ్ఞయందు మేను సేగ్చి యర్జునకౌర్య 
చింత బలుక కుండి కొంతవడికి( 

బవద్దిశించె గురున్భపాలక జలశాయి 

చారుకుండు గొలిచి యూరోేకుండ. 

శ్రీ41!, వ. ఆసకుయంబున నవ్వీటివా శెల్తను దమయుల్లంబుల నెవ్షగలు నివ్వటిల్లం 

గన్ను మూయక విన్న నయి యుండి. 

842. సీ, అభిమన్వుం డిల్లిన నర్జునుం డధికకళోకా'వేశ మొంది సావాసికవ త్తి 
నతిదుగ్భటం 3 జై నపతిన యిట్టులు వట్టునే కౌరవులు దీని నెట్టు లైన 

దప్పింపం జూాతురు దర్చుంబు “పైరవును "గలవారు వారి కగ్గలము గలరు 

కడు దెష్సరం "బె బైన కార్యంబు వాటిల్లె నెమ్మెయి నిది నిర్వహించువా(డొ 

ఆ. యకట శడనములోన నానై ంధవునిం జంప 

నబ్బీకన్న నతని కగ్ని సారంగ 

వలయు నాత6 డన్ఫత వాదిగా. కీడి బార్య 

మెట్టు లగునొ మనకు చేది గతియొ. 

ఫ్, చేయు మని-అ. ఇ. శ. హూ; చేయవై తి వని, చేయవలయు నని _ అని పాఠములు. 
6. సంతోషించి - ఉ. ఖ. ఠఈ. వ. 7. కాచికొని _ పెక్కు |[వతులు; కొలిచి 

యుండు _హి. 

'ప4ీ0. . 1. కుండె కొన్ని (పతులు. ఇ 

శ్రి42. 1 రోషోచేళ - ఐ. ౨. బట్టినవాడు మానుగా గౌర వుల్ దీనినెళ్ల = ఎ. తి. దివము 

లోన - శ. మ. పెక్కు. ప్రతులు, ఏ. కుండెనేని యగ్ని - ఆ. క. డీపని యెట్లు - 
, ' | rt క | ee ౧౧ 

"పెక్కు (పతులు. 
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43. వ, 

ఫఏ4శ. క, 

845. ఆ. 

లిడీ6. క, 

శీ47. వ, 

845. చ. 

శ్రీ మడాం ధ్ సహో తార తము 

అనీ వెండియు, 

మనచేసినపుక్ళత ంబుల 

వినుత ఫలము లెల్ల నెల్లి వీవ్వచ్చు(డు సిం 
ap య 

ధున రేం దు( జంపునట్లుగ 

'నొనరి యొదవవలయు నని దృఢో క్రి. బలుకుచున్, 

అ|గపు న్తకంబు 6ర్చించి చూచుచు! 

బర మనియతిమె నువ కుతులకు 

బోవుచును శుభంబు లావహించుటం గాంచి 

చెలగి యొండొరులకు. జెప్పి కొనుచు, 

గురునట్టివారు పదివే 

వురు గాచిన నెల్లి నై ంధవుని 'బగలిటిలోః 
బీెరిగొనునట్లుగ నరునకు 

వర కీమిండీ వేల్పులార వారసీకరుణన్. 

అని [పార్టించుచు డై వంబుల !కేటికోళ్లు నిరూపించుచు మణియు బహు 
(పకారంబులం బలుకుచుండిగ రాతి సాలం జనిన మేలుకని చామోదరుండు. 

కి దారకు నాలోకించి. 

(గీక్చవ్లుండు దాదవతో నోటును [వళి జొబివయంటు లె నవాత్ళాంటులం 
ల జో డో యె 

గొ 1) సెన po pn 

సపం7.086 27 

నరు డిటు లాడునే నృపగణంబు పినంగ జయింపవచ్చునే 
కరుక్రుకురు నేనలం దరణి (గుంకకమున్న కోశలంవం జూల దు 

846, 

847, 

1. మూాపటిరో _౨ ఊ. వ. 

లీ, కణకన్ = ద. 

- నొనరింపగ వలయునని దృఢోక్రి = కొన్ని (ప్రతులు. 

ది, మొసగుడు = క, వ. వ, శ, వమ; మీరే ణా టీం 

1. కదురుకోళ్ళు = ఆ. ఉ. ఊ. కొన్ని (పతులు; శకేడుకోళ్ళు_రు. వ; వేండికోళ్ళు = 
పష; "కెత్తికోళ్ళు = ఈ. ఓ. థభాకూ. త, ల. చారరు = చెక్కు (పతులు, 

1. గురుతుగ వై ంధవున్ దరణి ఎద. వ. 2, జయింప = అ, ఉ; శిరంబు[ దుంప = వొ, 



(01) 

846. క. 

850 క, 

851. తే, 

లిరీ2ి, క, 

(ధోణవర్వము = ద్వితీయాశ్వాసము 401 

_న్తర మిది యాతం డీ పతిన దప్పక యుండగ? దీర్చునట్లుగాం 

కితొరయక యున్న దుర్దశల బొందనె పాయనినిందం గుందనే. 

కడు గూర్తుం గవ్వుడికి "న 
య్యుడణు గలుగ నేను (బదికి యుండుదు6 గా "కె 

కాడి బదుకు నాకు నాతం 

ఉడలిన నప్పార్థుం గాతు నెల్ల విధములన్. 

వాలో నగ మర్జునుం డే 

నాలమునం దతని కగుట 'యరురే యెమ్మె 

[వాలెదెనో రిపు లట్టులు 

గూలెదరో చూడు నాకు: గురుబల మెదుళే. 

ఎల్లి కేసచరాచరము లగు నెల్లభూత 

ములను కీనాదగు నేర్పును బలము బాండు 

కీశన యులకు నేను గూర్చుటయును చనెలుంగ 
వలయు చాకుక కీయేచెదం గలనిలోన, 

ఇను డ_సమింప కుండ(గ 

మును సై ధవు 1జంపువో.డ మునుకొని వరు లే 

చిన "జి తవధనివోరం 
బున నవ్పుడు రౌ|దరనము పొడ క వేర్పణతున్ 

52, 

8. బొరలక యున్న = సెక్కు. (పతులు. 

1. శే యొడలు - గ. జ. బ. 

1. యరదిదియె . ఆ. ఈ. ర. అ. కొన్ని పతులు, 

1. నమరాంగణంబున = ఉ. ఈ. వా. ది, జూడంగ గురువై న్యముల గలంచి, యంధ 
పతి సుతుల్ నివ్వెరగందుచుండ, చెలగి బొలువువరి యిచ్చెద గలనిలోన ౬ ఊ. ఏ; 
జూడంగ గురు సైన్యముల గలంచి యంధపతి సుతుల్ నివ్వెరగందుచుండ, చెలగి బలు 
పారి యేశ్చెద కలనిలోన = ఐ. లి, యేర్పుడ గలనిలోన ౬ ద. శ. మ యెొంచెద 
గలనిలోన = వ, ' 

1. దునుమువాడ = పెక్కు. ప్రతులు, 2 తీవవధ= ఇ. గ. జ. ది. శీ. వేర్చడగన్ = 
కొన్నీ (పతులు, 
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ఫీర్వీ, తీ 

లీర్కీ, వ, 

లిరీర్, చ 

శీ56. వ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారత ను 
లో 

* నె -ధవుం. డొక్క. జేల యని జావకేపోవఃగ నేర్తు రెట్లు గ 

క్యాంధుండు గౌర వేశ్వరుండు నందతు దమ్ములు చెల్లకిమి త్రు లున్ 

బ: ధులుం దోడు వచ్చిన నృపాలురుం బాండవకీ రి సర్వది 

కింధుశదంత కాండములం జెందరగ6 జేయుట శేను కబూనంగన్. 

అది (కమంబునం జూచెద వెల్లి నీవు మనయరదంబు వన్ని శె శె_బ్యసు గీన 
మేఘవపషృువలావాకంబులను గనకమణి రూలి కాలంకృతంబులం. జేసి పూని 

గరుడీధ్యజంబు సంఘటించి చక్రగచాశార్ల | పముఖా( స్త్రక (స్రుంబులు దగు. 

తెజంగున నునిచికొని మైమలువు దొడిగి రమ్ము పాంచజన్యకేరవం బాక 

ర్హించినవ్పుడ 'వేగంబు యొయిదోకొను మనిన విని దారుకుండు, 

=. అలఘువిచార యట్ల కగు నప్పని సేనెద నంత చీయ(గా 

వలయునె యొవ్వ రక్కడ నవార్యులు |గీడికి సారథిత్వముం 

దలకొని నీ వనూనకళకుభదం బగువర్తన మాచరింస నీ 

కిని పును వార్డు చాలుటయు చేడు గదా భువనం కి 26్రింగెడున్ . 

అని సవినయంబుగా: బలికి దనుజమర్షనుతమకంబు వారించే నంతం వాంచ 
జన్యర వాభిజ్ఞానంబు సవిశేవంబుగా నతనిచేత *వినికొని తత్కాలంబున 

నాలంబులోనికి నరదంబు గొని వచ్చెద ననియె వెండియు వాసుదేవుండు 

సూతునితోడ సముచికసల్లాపంబులు సేయుచుండె నంత నట వీభత్సుండు 

|పశిజ్ఞో త్సావాంబు నిర్వహించు తెజుంగు దలంచుచు చా మోవరకృతస్థండిల 

. శయనంబున నుండి శోకని[దావివళుం డయ్యె నయ్యవసకంబునం గలలోనం 

గృష్ణుం డతనిపాలికిం బోయిన నాతండు భక్రిం విత్యు జ్లానంబు చేసి తన 

యున్న నెజ్జ యిచ్చి తొలంగి నిలుచుండ నమ్మురారి యాసీనుం డై యుండి 

యతని కి కనియె., 

ల్లిక్క్రి. 

ఏక, 

1. నిల్వగ - ఈ. మ. 2. భృత్యులున్ _ ఈ. వ. లి. బూనినన్ - కొన్ని [పతులు. 

1. నైైన్య మ్యగిన - భాకూ. శ. వ. చెక్కు ప్రతులు. 2. ధ్వజంజెత్తి - కొన్ని 
(పతులు. Ee నినదం - "పెక్కు [పతులు. “| కొమ్మనిన = ఇ. ఊ. ఏ. ఐ 

ఓ తగ కొన్ని (పతులు; యగు -ల. 2. నిలువును ఎ. ణ. వ.ళ. 2. ఐఇరుం 

గుటల్ _ = ప, 

1. చొంగ. ఊ వ. ॥ 



లి5్?. కం 

శీరరి. వ, 

859. క. 

860. క. 

861. వ, 

_బోజవర్విమ  ద్వితీయాక్వానవా కో 
వగపున జెడ యీూకుము' శె. 

వగ గుందినమానవుండు వె రులచేతం . 

దెగుం గాని 1ేశనదుకార్యము. 

దగ నొనరింపంగ లేడు తగునే వగవన్,. 

అనిన విని యతం డతని కి ట్లనియొ. 

వగ పింక నెన్నంటికి 'దెగు 

మిగిలి |పతిన పూరగింప మేకొనీ చనునా 

కీముగటిమి శీలావు మానుట 

జ వే గురుకు నతండు 5 దానికి. బూనన్, 

1. నతనయసహిొత మడ్డము 

సనుదెంచుజనంబు పెల్లునై నె ౭ధవుడు బలం 

బున కెల్ల "వెసు క్ర మనీకియు 

' మనమ. న. కీదలపోయ కివగపు మానునె నాకున్. 

ఇ కొ జ్ఞారునులు న్న్వవ్మమండు. గై లానంబునవ వోవుట్ = 

సం, 57.14 

అనిన నచ్యుతుం డది యట్టిద "కాదె యని పలికి తదీయహిళార్డి - మొ 
ేేయుపాయంబు విచారించి యుపస్పర్శనం బాచరించి తూర్పు మొగం జె 

యుండి యఫ్విజయు వీతఉంచి శూలపాణికిం బరమసాధనం బై నపాశుపతంబు 

నీకుం *|బస్ఫుటపరజ్ఞానం బయినసీవు జయ దథవధం బవశ్యంబును క జేయుదు 

867. 

850. 

860. 

లర], 

wr * తామా 

1. శార్యకృత్యము = ఎ. ఒ. ఖ, చ. వ. .శ, 

1. దనుమిగిలి = ల. శ. కర. పష. "పెక్కు (పతులు; నగు మిగిలి=ఎన. ప. వ. 2. మగ 

తనము =ఎద.ప.వ. రి. నలవు = ఊ. ఏ. ఒ. ఖ. క, త గదగ్గురునకు ౨ ఊ. ఎం 

ఏ. త. ర. తలకొనునేలా _ దానికపూనన్ -స. ళ్ళ. 

1. ఇను తేరి రయము నడ్డము =వ. 'వెక్కు (పతులు. ౨. బెట్టంగ, బుట్రంగృ, బ ట్లంగ= 

అని పాఠములు. ' లి. వగలు _ కొన్ని [వతులు, 

1. యుపాయంబు విచారించి - "వెక్ట్కు [వతులలో లేదు. 2. బదమమంత్ర పరిస్సుట 
పరిజ్ఞానం బైన = జౌ, 8. జేయంజాలుదు వమ్మవ్మోనస్త్ర = కొన్ని (పతులు, 



862. క. 

868. వ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
“ || 

వమ్మహ్మోస్త్రంబు కలిమి సమం తకముప్టిక స్థానకవిజ్ఞానంబుగా: (గొలత్త "స్స్ 

కొనుట మేలు తదర్థంబు గా నద్లేవుం బిత్రంబున నిలిపి సభ క్రికధ్యానంబు 

సేయు మనవుడుం గిరీటియుం గృళాచమనుండును భూనమాసీనుండును నై_ 

పర మేశ్వర స్మ రణతత్సరత్వ ంబున నుండి కృన్ణుండును చానును గగనంబున 

కగయుటయు నతండు దనవలచేయి వట్టికొని చనుదేరం *దా రిరువురు 

నుత్తరాభిముఖు ల పోవుటయుం గాంచె నవ్విధంబున వారలు చారణసిద్ద 

గంధర్వ సేవితం బై నపథంబున వివిధవిశేషంబు లాలోకించుచుం బోయి 
శ్రైలాసంబు గని యందు సరిత్సరోవరనుందరంబును బుష్పలతాోభూషిశం 
బును రమ్యతరుసం తాన కాంశంబును నయిన కుబేరవిహోరస్థానంబు నూచు 

చుం జని చని చాని కనతిదూరంబున మహానీయముణి మయం బయి తేజరిల్లు 

మవోమందిరంబి సొచ్చి యచ్చట( బ్రమథగణపరివృతుండును జార్వతీనహి 

తుండును | బద్య|ోతనసవా, స వభావిఖాస మానుండ ను దివ్యో త్తమనేవ్యమా 
నుండును మవేోముని,పస్తూయమానుండును నప్పరో*జనసంగీతమంగళ 

మహితపురోభాగుండును నై 'పేరోలగంబున నుండి శోభిల్లు శంక కు దర్శించి 

స పణవోచ్చారణంబుగా దండ పణామంబు లాచరించి యున్న నన్నరనారా 
యణులచెసం | బ్రసాదమందసి శ్రతమందరవిలోకనంబు లొలయ నయ్యిందు 

ధరుండు మధురన్వరంబున ని ట్లనియె. 

స్వాగత మేమీ యిద్దలం 

యాగమనంబునకు హేతు వగుకోర్కి "యను 
“ద్వేగంబున నెటింగింపుఃడు 

వేగమ యొడంగూర్తు నెల్లవిధముల దానిన్ , 

అనినం (వీత! చేతమ్ము. లగుచు నుత్చితు లై లలాటంబుల నంజలిపుటంబులు 

ఘటించి నిలిచి వాసు దేవార్డునులు దమచి త్తంబులు భ క్రిరసనంబున జొ _త్తిల్లు 
చుండ. 

4. చారిరువురు _ ఇ. ఈ. గ, జ. ప, శ. వ. ళ; చారిరువురు _- వా, క. తులై గగన 
గమనంబున గ జ ది 6. శోభితంబును ఎ 7, గణ, - కొన్ని (వతులు. 

$62, 

$68. 

1. యునుద్వేగంబున U - కొన్ని |వతుల్కు యునుద్యోగంబున _ ఎవ, చ. ద. 

ర. హా. 

1. చేతప్కులు.నానందితు లై _ ఊ. ఎ. ఏ, 



శీ64. చ. 

ఫరిర్ క, 

8668. క. 

867. ౪. 

శీ68. వ. 
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రవిళశివహ్ని లోచన నుర వతీవీరవిమర్దీన కమా 

భువనీమయాశ్మ కా భుజగభూషణ పోషితభ క్ష సంయమి 
_స్తవనక ఛాగివధానపర దర్చకదర్పవాశా నిర_స్తసం 
భవమరణాదివై కృత యపాంగుణాగుణదోషవర్ధి తా. 

జగములు గలిగింీప(గ నవి 

దగుకీవర్డన మొంద నీలుప( దణీతో -వానిం 

జెగం జేయ నీవ నేర్చరి 

వగుట (శుతులు సెప్పు నిర్మకిలాద్భుతమూ ర్తి. 

(పక్ళతి యనః కేబుకుషు. డనంగా 

'వికృతు లనం బరగుచున్న వీనికి నెల్లన్ 
Ae) 

సకలాత్మక నీవిభవమ 

కియకృతి మాధారభూత మె యుండు శివా. 

అవ్య క్త మ్మ ప్రమేయము 

సువ్య క్త మనాది కీభ క్రిసుగమ మగమ్యం 
బవ్యయము (తిలోచన ని 

దివ్యమహిమ యాగ మోప దేశము రు[చా. 

అని మజియు ననేక[పకారంబుల నవాజ్మనసగోచరుం డగునస్పర మేశ్వరుం 

(బమ్తుతించి రప్పు డచ్యుతుండు పార్టునిం జాశుపతం బర్థింపు మని కఠఅపిన 

నతం డవ్వరంబు వేండుటక్రై విశ్వేశ్వరుం దవ్పక చూచి తాను మున్ను 

ముకుందునందు సమర్పించిన నిశానమయపూజా [దవ్య ంబు లగునూల్యాను 

864. 

865. 

868. 

867. 

l. విభ్రమా = ఆ. ఇ. ఓ.క.ను య. వ.వా; వికమా _ కొన్ని (పతులు; న కియాం 

చ.ట ద.ర. ౨. శివాత్మకా -వ. శి. విధాన _ కొన్ని పతులు. 

1. పను = కొన్ని [వతులు. వి, వర్ణన = ఇ. ఉ. ఐ.క.వ. కొన్ని |వతులు; వర్తన లు 

వొ. వ. లావ్యయ = ఊ. ఎ. ఏ. 

1. బుధులనంగా గ. జ, బ. - వి. యక్ళతి సమాధార (న -అ. అ, ఇ. ఈ, ఉం 

ఊ. ల. కొన్ని (పతులు. 
? 

i. భక్త, బుద్ది, వస్తు - అని పాఠములు. 
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లేవనంబు లద్దేవునిదివ్య'దేవాంబు. ౦ గాంచి యశచ్చెరువంది యమ్మురవార 

పురవారులయేకత్వంబు మనంబునం గొనియాడి దేవా భవదీయ!దివ్యా 
(న్రుంబు దయనేయు మని విన్నవించుటయు భ_క్తవత్సలుం డగుీశ క్రి 
నాథుండు గృ లికువురను దరవోసంబుతో నవలోకించి, 

869. శే, అమృత మయ మగునుల్ల పచ్మాకరమున 

నాదుజాణాసనంబు పాణములు నున్న 

యవి కీదృఢ[వతులార మీ రచటి కరిగి 
వానీ( దెం డిచ్చటికి నని యాన తిచ్చెం 

870. వ, అ ట్లను[గహించినం జిత్తానువర్తనతత్పరు లగుతత్చరినరవర్తులు గొందలు. 

దోడ్కొనిపోవం బోయి పరమమును అగునన్నర నారాయణులు *|తిణయన 
న్విష్ట్రం బై నయ ద్దివ్యసరమ్సనందు. 

871. క. నాలుకలు క గోయుచు విష 

జ్వాలలు నిగుడంగ ను| గసర్పద్వయ మా 

ఫీలాక ఎలి నుండగ వీ 

ట్టాలోకించి జని తాద్భుతాత్మకు అగుచున్. 

$/2. వ. అవ్వీధం బద్దివ్యా (న్ర్రువిలానంబుగా నెణింగి పొద (పజాళ నోపస్పర్శనంబు. 

లాచరించి యమ్మహోరగంబుల కేకుపస్టానంబు చేసి చేదవిదు లగునమ్మవో 

తులు నియతాత్ము లై శతరు దియంబు జపియించుచు న్మపమేయ[వభా 

వుం డగుభవునిం దమభావంబులలో నిలిపికొని యుండం దదీయానుభావం: 

బునం జేసీ యాదందళకూకంబులు ముందటిచందంబు విడిచి విల్లును నమ్లును 

వై యున్నం జూచి యానవ్యసాచియు శారియు సమ్మదంబునం బొదలి 
వానిం బుచ్చుకొని వచ్చి శంభుసన్నిధిం జెట్టుటయు, 

868. 1. మహ్మన్త్రంబు = పెక్కు ప్రతులు. 2, భవానీనాథుండు = ఇ. ఎ. ఐ. 

869. 1. నల్లపద్యాకరమున = అ. వీ. శ, మ. ళ. సెక్కు (పతులు. 2. దృఢత్వ మహితు 
లార యచటి _ డ.ఠ, ' 

870. 1. అట్లానతిచ్చిన = ఇ. ౨, (త్రినయన = వీ. కొన్ని (ప్రతులు, 

ఫ్, 1. గోయుచు _ శ. ష. కొన్ని ప్రతులు. 

§72, 1. నుపాసనంబు సేసి = గ. జ. బి, 
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878. తే. నీలలోహితవర్టుండు వాలు( డొక్కు 

[బవ్మాచారి కేమవోబలభవ్యమూ ర్తి 

వారునిపార్శ ప్రంబునం దుండి యలిగి యాళ 

శాసనము వుచ్చికొని శర మరి నమర్చి. 

874. వ. తెగ వాపుటయుం దదీయస్థానకంబును ముష్టి పకారంబును నేకా[గ్రదృష్టిం 

గనుంగొనుగాండివికి మన్మధమథనుండు మం[తస్వరూపం బను[గహించినం 

బరి గహించి. 

875. క. పురవారు6. డనుమతి సేయంగ 

శరము శరాసనము దివ్యసరసిన యిడి య 

న్నరుండు సనుదెంచి యాళం 

కరుముఖకమలంబు] తెలివి గాంచి ముదమునన్ . 

B76, వ. తనకు నరణ్యంబున నయీో్యశానుం డిచ్చినవరంబును ద -ఈ్మా-లసందర్భన 

(పకారంబునుం దలంపించిన నెటింగి యిప్పశుపతి యతనివై6 గరుణార్డం 

బగుకటాకవీకణం బొలయ నది యట్ల కాక దానికి నన్యథాత్వంోబు గలదే 

యనియె నపవ్పుడప్పాశుపతా(న్త్రంబు. (బస్ఫుటంబుగా. బడసినవాం డై 

పార్టుండు పులకపటలపరికలిత దేహుం డగుచుం దనయుత్సావాం బ పతి 

హాతం బయ్య నని మనంబున నిశ్సయించె( దదనంతరంబ. 

శ”. కే. భవునిచే సాదరానుజ్జ్మ వడసి 3 

ఫల్లునులు పలుమాలు( దత్స దయుగంబు 

ఏ ఫాలములు సోయా (బణమిల్లి బహులరోమ 

వార్ష కీసంభృతగా[తు లై యరుగుదెంచి. 

78, 1. మవోభీలభవ్య = ల మహాద్భుత భవ్య = జ. బి. 

875. 1. తెరువు = మ. 

876. 1. కేల యగు ననియె న. త 

శ. 1. శారి - పెక్కు (పతులు. 9. ఛావమున సోక వ. తి, సం|భమ - ఎ. ఓ; 

గ 
నంపద ఎమ. 
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878. వ. నిజళివిరంబు సొ తెంచి రవ్వీధంబున నర్జునుండు గల గాంచె గృష్షుండు 

చారుకుతోడం దగుమాట లాడుచుండం చెలతెల వేగె నది యాధనంజయ 

స్వప్నాంతసమయం బె నంఘటించి నని యిట్లు సంజయుండు సవ్యసాచి 

యంత ర్వ _ర్తనంబు తెజంగు ధృతరాష్ట్రున శకెణ్ంగించె ననుటయు. 

879. క. మునినాథ దేవకీనుతుః 

డును సం[కందనతనూజుండుం బూనీనయా 

పని యెమ్మెయిం గడశేజనా 
వినవలతుం చేటపలుపవే వరిపాటిన్. 

880. వ, అని యడతుగుటయును. 

881. చ. లలితచతుర్లకేళాఢ్యక మలీ పనవ| పనరత్సరన్వ తీ 
విలీసనీసౌరభోద్గమీని విస మవోమహిమాఖిరామ శే 

వలీస సుఖతానుభూతిమయవై. భవిసార జగజ్జనిస్థితి 

(వళయవిఛాన శేళీపరిపాటివికస్వర నిత్య భాస్వరా. 

శిరి, క, వాదయసర సిరువా! మధుపా 

స్పదవివ్భృతిని శేష నివాతపాపోన్నేషా 

వదనీస ముత్దిత వేదా 

మదవదసురహరణకరణమం త్రవినోచా. 

శీ68. మాలిని. మునినముదయవా ర్యా మూలవిద్యా కేనవచ్యా 

వినమదమృత వృ ఎపీ విశ్వలో క్రై కదృష్షీ 

కినునననుగమమూ శ్రీ రీ మం రూపి పకి రీ డీ 

జనిమృతిభిపగాత్మా. శ్ర థ్వకే దావ్లోదవర్తాన్డి 

గద్యము. ఇది (శ్రీ మదుభయకవిమిశ్ర, కొమ్మ నామాత్యపుత్ర, త బుధారాధన 

విరాజి తిక, నసోమయాజి, పణీతం బయిన (శ,మవో భార తంబున 

( వోణపర్వంబున్ం ందు ద్వితీయా శ్వాసము. 
నాయ. 

లర]. 1. శాఢ్య = ఇ. ఊ. క, ద. న, వ. ల్ (వకర = సెత్కు (ప్రతులు. తి. సిత సౌర 

భోద్లమ ౨ ఆ. గ. ప. బె. య.వ. ఓ. సౌరభోదర్గతి = ము క, వివేక = ఐ. కొం 

ఇ. 6. సుఖితానుభూతి వ.వా. 7. ధామ=ర.వ.న, ళ. కొన్ని (ప్రతులు. 

8. పరిపక్వ = ల, 

కర్రల. “1. మధురాస్పద = పెక్కు (పతులు. pa సముద్లతి (మ = కొన్ని [వతులు. 

లికికి. 1. [పపద్యా-ల.ళ.వ. కొన్ని ప్రతులు. వ. మనసిజనిభమూర్తీ = ఎ. ణ. వొ, 
8. పవర్స్ - ఆ. ఇ. ఓ. మ. న, _ 4౧దానందమార్గా ఈ; చానందవర్హ్మా = న. ఇ. 
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[(దోణపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 

క్ 1 శ్రీరమ్య తా ద్రివరపు 

(త్రీరమణీయత్వ సుభగదివ్యవిలాసో 

చార వనమాలికోరగ 

హోరపరిప్కారీసార వారివారనా ఛా, 

_2 అద్దనుయ బిజన్నువ్న వృ త్తాంతంబు ధర్భావాదులతోం శొవ్నులు [వ 

సం, 7.f8_! 

వ, వ దేవా వె శంపాయనుండు జన మేజయున కి ట్రనియె, 

8. ఆ. పార్టుం డిట్లు |పతిన 'వట్టిన నది నిర్వ 
© ౧ ౬ 

హించుపనికిం గృష్టుం డి! పధమున( 

బూని రాత్రి కియన్ని పోకల బోవుట 

విని విచిత్ర వీర్యతనయు డు౭€కి, 

4. రొ, ఇమ్మెయి వేగిన. బాండవు 

లమ్మెయి. గార్యంబు నడసి రెణీ(గింపుము చి 

1. (శ్రీరమణీ నగవరపుత్రీరమ-ట. బ. వ. £. రమణియ్యాంగ కుభగ ఈ. ఎ. వ, 

రి. భరణ = ఉ. ఈ. 

1. బలికిన = న. 2. బొదలి _ విబొరలి ద. 8. యిన్ని = చెక్కు (పతులు. 
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5. వ 

6. క, 

7. వ 

శ్రీమదాంఠ మనోధారతమ 
| 

త్తమ్ము గలంగెడు నంజయ 

నమ్మితి నగ్గుకుండ. గొచెనా మిమ్ము ననిన్ 

. అని యడిగిన నమ్మహీశ్వరునకు 1సూతసూనుం డిట్లను నట్లు (ప్రభాతం 

బగుటయు, 

వందిజనతునులముల యా 

1నందితమాగధ నుగీత నాదంబుల వ 

స్పందితపాఠకకీర వముల 
కణ టు [క దున ధర్బుజుండు మలుకనియె నరేం[చొ. 

ఇట్లు 'మేలుక ని తగుతెణంగున మజ్జనశాలకుం జని మం|తపూత ౦బు లగు 

జలంబులు సముచితపరీశారి కాజనంబులు గన౩ికలధాత కలశంబులం దేర 

గృతస్నానుం డయి లఘుభాళతాం బరపరిధానంబును బరిమళబహాంళాంగ 

శాగానులేపనంబును సురభికునూమమాలికా భరణధఛారణంబును నాచరించి 

'బేవార్చనంబు దీర్చి యగ్ని కార్యంబు నిర్వర్తించి క జ్యాంతరంబుగీనకు వెడలి 
| విపనీకరంబులకు భేనుపకరంబులుం గాం చనసంచయంబులు వ్యన్త్రవిసరం 

బులు మణిభాషణపుంజంబులుం జిత్తయీబు రంజిల్ల నొసంగి తచాశీ ర్వా 

దంబులు ₹ై కొనుచు నేనుంగుమొగసాల గడచి యాస్థానమండపంబునకు 

వచ్చీ. 

ఉదయధర ణీధరంబు సె నొప్పుదివన 

నాథు నెనయుచు సింవోసకంబుమీ( ద 

శ cle, 

ft. నమ్మిన యగ్గు ఓ త. ర్య నమ్మితిర(మృగ్గురు = = కొన్ని (పతులు, 2. మిము 

నాజిన్ . ఆ. జ. ఠ. ర; మిము బోరన్ = ఇ. 

1. నాసూత _ కొన్ని (వతులు; సూతనందనుం -_ కొన్ని (పతులు. 

1. నందన = కొన్ని [పళులు. 2, జనముల = కొన్ని (పతులు. 

1. మేలుకని _ "పెక్కు (పతులు. 2. బార-కా = కొన్ని (పతులు. తి, కలభౌొత ఇ 

కొన్ని [పతులలో లేదు. 4. మమాలికాచరణంబును - వ. న; మాభరణ ధార 
ఇంబును _ కొన్ని (వతులు మాభరణంబులు _ దిరమాథరజ భారణంబును - కొన్ని 

పతులు. 5. లు గడచి. ద.వ, వీ, వ. 8, బులురంజి = కొన్ని (పతులు. 
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బొలిచె లీలావతీక రేక లితచామ 

రములు వొలయంగ నుచితజనములు గొలువ, 

9. వ. కొలు వున్నసమయంబున దౌవారికుండు వచ్చి *చామోదరుండు వశ్చె నని 

'యెజింగించిన నవ్విభఘుండు 'వేగంబ తత్ప దేశంబు నడపు మనిన వాం డట్ల 

చేయ కీనమ శ్రవోత్ముండు పీతి నేశెంచుటయు  నుచికాసనవిన్యాసంబున 

నళ్యాదరముఖవికాసంబున నతనికి సత్కారంబు సేసి గారవించి తడాననం 

జాలోకించి యి ట్లనియ. 

10. క. జ్ఞానములు 'చెలివొందం 

గా నత్యత బు సుఖముగా నీం|దెయనం 

ఆఅానంబు (వనన్నముగా 

నీీనిళకిశుభవ్భ తిం గడపితే మధీమథనా. 

11. క, అనుటయు వారి ధర్మతనూ 

జున కిట్లను బీతి నిన్ను జూడంగ నెపుడున్ 

జననుత శోభనములు నా 

కీకనూనములు కాదె దీని నడుగంగ సేలా, 

18. వ, అని పలికె నట్టియెట ఫీమనక లసవా దేవులును సాత్యకి చౌవదేయఘటో 

త్క_చులును బాంచాలమాశ్స కేకయులును మళకీయుం దగువారుం జను 

దెంచి నముచితంబుగా( (బవేళించి యొధిస్టి రునకుం భొడనూపి యతండు 

ని యోగింవ నుచితాసనంబుల నుండిని సాత్యకిం గృష్షుండు నిజాసనంబున 

నునిచికొనియెం దదనంతరంబ శయెల్లవారలు వినుచుండ నన్నరపతి 
నారయణున కి ట్లసియె. 

8. 1. కమల - ఉ. ర్. 

9, 1. చేవా చామోదరుండు ౬ ఒ. ఓ. జొ, త. ల. నమ్ముకుందుండు.కొన్ని (పతులు. 

10. 1. జ్ఞానములు దెలివి నొందంగా- చెక్కు. (పతులు. 2. నిశి+సెక్కు [వతులు. శీ, నుఖ 

వృత్తి _ ఉ. ఊ. ఏ. ట. ఠఈ. డ. సుఖనిద్ర = ఈ. జౌ. ద, 4. వైరీ=ణ, 

11. 1. ధర్శతనూజుని గనుగొనినను బీతి జూడగల్లుట నెవుడున్-ట. బ. వ. లీ, కనుకూ _ 
లము గాక = మ. య. ర; కనూనములు గాక దీని = పెక్కు |పతులు. 

12, 1. యెల్లవారలు = వ; వారలు = వా. 
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14, 

కీర్, 

16. 

17. 

శ్రీ మదాంధ మహాభారతము 
షష 

,. వంకజనాభ మాపడినపాటులు రాజ్యము గోలుపోకయుం 

గింకకు మూలమై కడగి గెల్పు కిరీటికి నీంయలంచి యీ . 

వంకకు కవాలి భ_క్రజనవత్సలత౯ రథచోదకుండ వై_ 

లింకిట మమ్ము గావు మని యేటికిం కఇప్ప(గ మాటిమాటికిన్ , 

. అర్జునుపతిన చి త్తంబున "నిలుపుము దుఃఖామర్ష మవోర్షవమగ్నుల మైన 

*మమణం కిదిరంబు "సేరుపం చేపవు నీవ కావె యనిన నిని యచ్యుతుం 

డతని కి ట్లనియె, 

. విను నేం డర్జునుం కేడన్యనై న్యముల నుర్విం గూల్చుచుం (బేతభూ 
జ ర 

తనికాయంబులు మాంసభతణము ర క్రశనె ప్రరపానంబు( శే 

సి నలిం |గాలంగలే, గీడ సల్పు నిను మెచ్చించుం దుడికా సై ంధవుం 

డనువానిం చెగటార్చి చేర్చు రిపుశై ధైర్య తేపణాటోపతన్ . 

. [కోధళోకజ్వరలిముక్తుండ వై. శాంతిం బొందు మనునవసరంబున ధనం 

జయుండు వచ్చి ధర్మనందనునకు *(మొక్కి నిలిచినం జూచి యతండు 

సంతసంబున _ నముత్టితుం డై కౌంగిలించుకొని దీవించి ీదరన్నితరుచి 

రాననుం డై. 

. గెలుపు 1 ధునము నీకును మెయి, 

దలతల *మనుచాయ దోశె దై త్యాంతకుండు౦ 

mera 

ల్. 

14, 

16. 

16. 

17. 

1. వచ్చి _ ఉ. ఊ. ఏ. ఐ.ళ. ౨. [బోవు మని. ఆ. జ. శి. జెప్పను వ. ద.ర 

1. నిలిపి దుఖా -ట. బ. వ. చి, మమ్మిం దర - ర. లి. భారంబు - ఖు. గ. ఇ, 

చ; దరి జేర - ల వా. 

1. జెల్లి. గ. జ. బ. ర. వ. ది. స్ఫీత = కొన్ని పతులు; స్వేద - ర. వ. $. గేలి - 
ఖ. వ. వీ. శ. ష్య [గీడ సల్చి - వెక్కు |పతులు; [గీడ సల్పు = వా. 

l. జ్వర _ కొన్ని (ప్రతులలో లేదు. లి. (మొక్కినం జాచి = ఖ. గ.వీ. లె. మంద 

సీత = ఓ. జ ఆదర స్మిత ఘః సాదర సిత చ దరసీత వదనుండే_ = ఖు. గ, 

చ, వ. శ, 

7 

1. దృఢ మగుచు నీమెయి - గ. జ. బ.వ; [ధువము నీ(కికమ్మెయి -మ. ల. వీ. 

కొన్ని (పతులు. ౭. యను(ని) - కొన్ని (పతులు. 



18. 

19: వ, 
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జెలివొంది యున్న వాం డని 
పలికిన నావిభునితోడ( బార్జు(డు నెమ్మిన్. 

, 'డదవరకు నధికభ [దమ 

యీావసుజేవమతుకరుణ నేన త్యాళ 8 

ర్యావవాము గంటి నది వినం 

గావలయును బంధుమి త్త, గణసహితముగన్ 

అని పలికి 'న్వప్నంబున ఫాలలోచనుకివలనం బర మోత్కర్షరీబు వడసిన 

"తెజుం గేర్పడం జెప్పిన నతండును గొలువు వారును విస్మయ ప మోదంబు 

లతో వృషభధ్వజు నుద్దేశించి నమస్కరించిరి తదనంతరంబ యన్న రపతిచేత 

ననుజ్ఞాతు లయి యాసకలయోధులుం బొంగి సంగరసన్నా వాంబులు 

మెఆయ వెడలిరి కృష్ణార్ణునసాత్యకులు నతనికి నభివాదనంబులు సేసి 

సవార్షంబుగా వెలువడి యర్జునావాసంబున కరిగి రందు( గృష్షుండు *రథంబు 

వన్ని (తంబు లగుమం। తంబులు 5 పయోగించి యుజ్జ్ఞ్వలంబు సేసిన నది 

బాలభానుండునుంబో లె. దేజోమయం బై వెలుంగుచుండ సమరస 

న్నద్ధుం డై ధను రాగ సాణి 6 యి యర్జునుండు వి| పాళీ” ర్వాదంబులీతో 

నమ్మ హనీయస్యందనంబు కుం |బిద &ిణంబును | బణామంబునుం "జేసి 

యారోవాణం చాచరించి మేరుశిఖరంబునం బొలుచు భాస్కరుని భంగి 

శోభిల్లెం గృప్పసాత్యకులు నొగలను నతనిపిలుందను గూర్చున్న నాఫల్లునుం 

డు బుధకు[:సమేతుం డగు చందుచందంబున 9న్తా-ప్పె నట్లొప్పి వారు 

పుణ్యపాఠక రవంబులును వందిమాగధధ్య్వనులును వినుచుం జని రప్పుడు 

దమకు విజయ్మపదంబులు. గౌరవులకు విపరీతంబులు నై నగంధవావోది 

10నానానిమి_త్తంబు లనుసంధించి యాసవ్యసాచి ేసాత్యకితో ని ట్లనియె. 

18. 

19. 

1. నిది యొక యాళ్ళ - ఇ. జొ. ణ. 

1. స్వప్నంబున - "పెక్కు (పతులలో లేదు. వి. కరుణవలన _ కొన్ని (ప్రతులు. 

ల, బగువ (శర ంబు వడనిన = కొన్ని (పతులు. త్త స్యందనంబు - ఇ. 5. వరియించి 

యుజ్ఞ పల = వ. 6. యగు నయ్యర్ణు = "పెక్కు (పతులు. T. రాద ంబుల తో = చెక్కు. 

(పతులు; 'ర్వాదనాదంబులతో - వా. క. తో వచ్చి యమ్మహ - పెక్కు (పతులు. 

ప్పి పుణ్న: పతులు; ప్పి-గ. ఐ. వా. 
9, నయ్య నిట్లొప్పి పుణ్యపాఠక యు కొన్ని (పతులు; నొందె నట్లొప్పి - గ. బి 

10. నానా శుభ వ, హ. il. కృష్ణానుజులతో -న, 



14 శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
~ + 

ఎ అద్దనుయ సాత్యకిని ధర్భురావారతవాంచునవ నియోగించుడు. ;= 

సం 7. 80.2 

లి. క. మనకు నిమిత్తము అంతయు 

ననుకూలము లయ్యె గెలుతు మావావమున కే శే! 

జనియెద6 |బతిజ్ల దీర్పంగ 
ag 

ననఘా ధర్మసుతురత కరుగుము నీవున్, 

లీ1. క. విను సింధురాజవధయును 

మనుజాధి పరతణంబు మనకు సియ శా 

వున నే నొకపని నీ వొక 

పని మేకాని కీిచేయు టరయం ఇాడియ కాదే. 

22, ఆ. పను నిలిచినట్ల కా నూఅడిల్లు నీ 

వున్న నన్న ేశ్వరో త్తముండు 

కేనిర్భరుండ వగుము నీవు నాదెస నాకు 

వారి గలండు గలంజ యచట నితడు, 

20. వ. ఎల్లి భంగుల 'రాజరకణార్థంబుగా నీకుం బో వలయును వరా కమధుర్యుం 

డగు నాచార్యు[పతిన యొజుంగ వే యనుటయు నట్లకాక యని యతండు 

ధర్మనందను పాలికిం జనియె నజ్జననాథుండు నమరో శ్సావానముజ్జ్విలుం 

డయి వచ్చి నిజ నై న్యంబు *నలంకరించి చివ్నాంబులు శమెఆయ "నెశయం 
బొలిచి నిలిచె ననిన విని సంజయునకు ధృతరాష్ట్రం డ్రి ట్రనియె. 

20. 1. నే = చెక్కు. (పతులు. 2. ధర్మజుని = ఊ. 

21, 1 .చేకొని _ వ; మైకొని _ కొన్ని (పతులు. 2. చేయు డరయ = కొన్ని |పతులు.. 

22, 1. ఖీముడును గవలునుం గూడి పేర్మితోడ వాత్తు కొని నీవు నున్ననరో_త్రముండు ఆ 
“న. 2, నిర్భయుండ - కొన్ని (పతులు. 

వ్ర 1. చతురంగబలసమేతంబుగా నీవు _- న. 2. నలంకరింపుచు న. ర. వ. వీ. 
8. మెరయం బొలిచి _ కొన్ని (ప్రతులు. 
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జిక. సీ, పుతళో కానలంబును |గోధవహ్నియు మనమున ముప్పిరి గొనంగ మృత్యు 
భంగి నేతెంచు వీభత్సుని. గౌరవుల్ సెనకశజాలర యేమి చేటు మూండె 
నో పురిలో నొక్కయుమ్మడి నింటింట నార్తనాదములు * వెక్కయ్యు నెల్ల 
రవముల మిగిలి నై ంధవు నింటి దిక్కున నా కందనధ్వను లతిశయిల్లె 

తే, నేను ఓ దోణుండు భీష్ముండు6 బూని చెప్ప 
శెరిమాటలు మీరాజు సరకుగొనండ 

సంధి గానీక కర్టుండు సౌబలుండు 

క దున్ఫ సేనుండు నంద అ (దుంచికొనిరి. 

బీర్ ఉ. ఎక్కటి 'పోశె రుదునకు నేమిట( దక్కువ ఫల్లునుండు వా 

డొక్కు (డ కియుయ్యెశే జగము లొక్కుట కి మింగంగం జాలు కేశవుం 

డెక్సినవాండు వాని నొగ లేల చలం బని యెంత నెప్పినం 
*దక్కండు రాజ్యలోభము మదంబున నాకొడు కేమి ఏ సేయుదున్. 

ఛి, వ ఆస్ య ట్లుండె. 

£/. కే. |కీడి యమ్మెయి వచ్చిన గూడం వాటి 
మెడలు గలంగంగం గెరవు లేమి చేసి 

 కిరది యెొటుంగంగ. జెప్పే యను నీతి 

యయ్యె "నేమి చా శకీదుర్లయ మయ్యె నేమి. 
మం 

96. వ. అనుటయు నానూతనందనుం డంబికానందనున కి ట్రనియె 

లి, సీ. శేఅధిప కీచెచ్పెద నీకు నంతయు నివ్విలాపము గతజలసేతుబంధనంబు 

మాయజూదము మున్ను మాన్సవ పదపడి సంధి గావింపవ సకలజనులు 

24, 1. దోతెంచు- రు. డ,వ. ౨. జాలిరె_ కొన్ని (పతులు, లి. పెల్లయ్యె- గ. 

త్న విదురుండు ఈనన ట్. 

లర 1. వోలె-క.న.ప.ళశ. సూ. 2. యయ్యునీ = కొన్ని (ప్రతులు. లి. గెల్వగ = 

ఊ. ఏ. న. బ. 4. దక్కెడు - సూ. 5. చెప్పుదున్ -న. 

97. 1. యెడద -వ.న. ల. రట. -ణ. స్మ రదియ చెరుగంగ - వా. 8. దుర్నీతి - 
యయ్యు - సెక్కు. (ప్రతులు. 

29. 1. అనఘ. ఆ. త. 2. నే చెప్పెదనంతయు _ ల చెప్పెడ ఏను మంతయు _ 

కొన్నీ (పతులు, 
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80. 

లే, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
Wo 

కిన్సిన్సు లుబ్బుండు నధీర్మనిరతుండు నని దూజుదురు దూట శే 

లుండుదురు నశేంద 

పాండ. 6 డవ్విధమునం జాలిం చె రాజ్యంబు పొండవు లెక్కుడు 5 పబ్బి యశము: 

లాభమును భరశాన్వయోల్లాన మెస(గ 
దగ 'నొనర్చిరి వారల దగునె వారి 
తం|డ్రిపాలై నసిరి కివాప( దనయుమీంద 

9 10 బెళై “దేల నీదుర్నీతి '“మట్టవశ్చె. 

. శెరవు లేమి సేయుదురు గాండివఘోవము? బాంచజన్యతీ 

[(వారవమున్ సహింప దివిజావలి!కిన్ వశ మే వియచ్చరుల్ , 

"పేరుకొనంగ నాద్భఢక పిధ్వజ మైనరథంబుతోడనుం 

బోరరి *పోరుభంగి విను భూవర శోకము దక్కి. ధీరతన్. 

. అని పలికి యి ట్లనియె నాశేపకడ గురుండు సంగరోత్సావాది ప్రుం డయి 

వెడలి శంఖంబు పూరించి నై న్యంబులోనం గలయ మెలంగు నప్పుడు మన. 

'యోధు లాయుధంబు లంకించుచు నొండొరులతోడ శివిరుదులు వలుకుచు. 

నిది యేమి యర్షునుండు కిదడ్రనె గోవిందుండు దజిమికొన రాడు ఖీమసే. 

నుండు గడంగి పొడసూపం డనుచు సింవానాదశంఖర వజ్యాఘో షంబులు 

నెలంగం బొంగుచున్న సమయంబున నా క్షంభసంభవుండు నై ంధవుం. 

గనుంగొని నీవును భూరి[శవుండును గర్జుండును శల్యుండును నళ్వజ్ఞామయు. 

వృషసేనుండును గృపాచార్యుండునుం గూడుకొని, కియుండుండు మన 

బలంబులలో మేలేతీ పదునాలుగువే లేనుంగులను నలువదీవేలు రథంబు, 

8l. 

(ప్రతులు. ' 

కి. నిన్ను లుబ్దు డధర్మనిర = పెక్కు (పతులు. 4, ధర్మినీచవాదని - కొన్ని 

(పతులు; ధర్మినీచువాడు = రో; ధర్మినీచుడంచును ఓ; ధర్శనిరజాత్సు డని = 

ఆ. ఇ. గ. జ. బ. ర్. (పజ్ట-హా. ర. నొనర్చిన = సూ. 7. పాలీక సిరి వాప = 

వ. 8. వాపి = కొన్ని పతులు. ల. దిశ్తేల దుర్నీతి _ జౌ. ణ; దివుడేల=వ; బేటికి= 
ఆ. ట. బ.వ. 10. ముక్తై వచ్చి -ఖ. గ. వ. 

1. శేని వశంజె దేవతల్ _ ఊ. ఎ. ఏ. 2. వారిభంగి = ఈ, వ, వా. 

1. లమర్చుచు-ల, వ. 2, వీరంబులు ఊ. ఏ. 8. నుం దడసి_వా. 4. యుంజెడు. 
బలంబులలో = వా; యుండుండు బలంబులలో - కొన్ని (పతులు. 5. వేల కొన్ని 



(68) 

82. 

88. 
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అను లక్షగుజ్ఞంబులను బదిలకలు పదాతులను గై కీకానుంతు నా నా తీర్చు, 
"మోహ గంబునకు యోజనతయ మాత (పదేళశంబునం వీలీంద దెస బలసి 

నిలువుం కీడ మున నిన్ను దేవతలకుం 'దేళిచూడ రాదు పొండవు లెంతటివా 
నిన విని 9మతండు "ెద్దయు నూజడిల్లి యారథికవరులు పరివేష్టింప నర 
భార ద్వాజుండును చ్వాదశగి వ్యూతిదీక్ల, ౭బును ర్పించగవ్యూతిశవి న్స 

తంబును గా శకటవూ వూ్యూపాంబు 12కు కట్టి చానకి6 1ప్పళ్చిమార్థంబున గర్భ 

వ్యూూహంబుగా (6 బద్దువ్యూవాంబు వన్నీ ంచి తన్న ధ్యంబు మొదలుకొని 

మాలిన ₹ే నేనామ. ఖంబు చెసకుం జాలి నిగుడు? ట్లుగా నూచీవ్యూవాంబు 
గావించి నూచీమ ఖంబునం గృత వర్మ్యయు 15నట్ర ప్రితుందం గాంభోజ 
రాజును మజియు. విబుసన నాప్త్రు లైన శతసవాసయోధుల మున్నిడి 

కొని కురు గాజును నూచీమూల స్థానంబున( బూర్వో క క (పకారంబున నాజి 

య]? థుండును నిలుచునట్ల గా సమాన ర్చిన నమ్మవోవ్యూవాంబు వేడుకం 

జూచి ఖేచరుకీలు మెచ్చి "రట్టియెజ. 

= (బోణుని నాలవనాయటో యుద్ధము న్ు 

సం 76098 

మొనలోన నిలువ నొల్లక 

తనచతురంగములతో నుద్మగుం తె య 

రును నాంగుదు నే*నొకండన 

యని దుర్మ్శర్ష ణు(డు సనియె నార్పులు ీనిగుడన్. 

చని యయ్యొడ్డనంబునకు వేయు చేనూటు విండ్లచెట్టుదవ్వున ముందటం 

బన్నె దుశ్యాసనపిక రులు సింధురాజీరతణకార్యార్థు లై. లె నీజబలంబులతో 

శీలి, 

6. కొని యుండుండు ౬ ఓ. జౌ. ఇ. 7. నందు = కొన్ని (పతులు. 6. డని నియ 

మించి య కున = ఆ. జ, ట. వ. లి, నై_ంధవుండు ద. పవ, 10. వఇనుకం 
రెం 

బంచ = కొన్ని (ప్రతులు. 11. విస్తీర్ణంబు = ఊ. ఏ. వా. 12. సంఘటించి = 
గ. జ. 18. బశ్చార్గంబున = చెక్కు. (పతులు. 14. యోలిన = చెక్కు. (ప్రతులలో 

లేదు. 15. జాల _ కొన్ని [పతులు. 16. నతని = కొన్ని (పతులు. 17. బరిం 

బైన = అ, ఆ, ఇ; బీరుందు = కొన్ని (పతులు. 18. ర గించి రట్టి ఆ గంప. 

1. నొకరుడ నని _ వా; నొక్కడ నని దుర్మ-అ. వ. 2&2. సెలగన్ = కొన్ని (పతులు. 

1. వెయ్యిన్నేనూరు = కొన్ని (పతులు. 2. రవణ = చెక్కు [వతులలో లేదు, 
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లీక, 

శీర్. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
~~ . 

నమ్మెయి నచ్చేరువకుం బోయి సన్నద్దు లై ర |దోణాచార్వుం డభేద్యం బగు 

నాశకటవ్యూ వాంబుముఖంబున నిలిచి ధవళవ్య న్ర్రంబులు ఉసిత్రో ప్టీషంబును 

శ్వతవర్శ్మంబును నరుణాశ్వంబులును వేదికాధ్వజంబును 5 వెలయ నుద్దండ 

కోదండుం డై దండధరు క్రైవడిం బొలిచె నట్లు కుంభసంభవసంరజితం 

బయిన యా సైన్యంబు సాగరగిరిగహనసహితంబుగా మహియొళ్లి 

[మింగ నస్పళించున ట్లున్నం గనుంగొని కౌరవులును గురుపతియును |బము 

దిత వాదయు లై రాసమయంబున, 

చూపులు మిణుీమిట్లు గొనంగ 

'నేపారిన వానరేందు నెసకంబున ను 

ద్దిపిత మగుపడగ భయద 

రూపంబునం [గాలంగా కీనక్రు(డు దోళించెన్. 

అమ్మవోవీరున కనతిదూరంబున బిరుదుమూంకల నడకేపించి |దువద 

నూతియు నకులునినుతు(డు శతానీకుండును మొగ్గరం బమర్చిన మృదంగ 

శంఖ భేరిధ్వానసంగమ మేదురసింపానాదంబులు నెలంగ నొప్పె 

నప్పార్టుం డొడ్డరయం బెట్టుకొలంది నబ్బలముముందటం చేరు నిలిపి యొత్తు 

'దేవద_త్తంబురవముతోం దీవపాంచ 

జన్యనినదంబు శభూ౭నిస్వనయుతముగ 

నిగుడు వానరరావంబు నింగిముుళ్లు 

నపుడు మన సేన జెగ్గల మగ్గలించె. 

ణ్. 

లీ. వసనంబులు _ పెక్కు (పతులు. 4, శ్వతోష్టీ = వీ. ళ. వ. 5. మరయ అ 
ణ 

చెక్కు. [వతులు. 6. చినిలిచె నట్లు = కొన్ని (పతులు. 7. సాగరంబు మహియెల్ర 

నప్పళించు _ వా. 

1. మిట్టులు గొన నేపారిన _ అ. ఖ. వ. 2. నరుండును దోచెన్ _ న, వ. వా, 

“1. పించు = కొన్ని (పతులు; పించి. ఈ. ఘ.వ. వి, నప్పార్గుడును గృష్టనను 

మతి తోడ నబ్బల _ ట; నట్టు పార్టుండు చానంప వేటు కొలంది బలము _ ఠఈ; న 
ప్పార్టు డొండొండ నంవ వేటు కొభంది బల వ; నప్పాద్ధు డొడ్డనయమ్ము చెట్టు 

కొలంది బల _ వా. క. భూర _ కొన్ని (పతులు. 



86. 

87. 

88. 

89. 

40. 

$1. 

దోణపర్వము _ తృతీయాక్వ్యాసము 

ఆ, మొరప వానెల్లు గురిసె నుల్కాతతి 

1G బడి యె6 విడుగులల్ల 2క డల 

నస్మ దీయబలమునందు( బదంపడి 

యధిప తూర్యనినద మతిశయిల్లై. 

ఆయ్యవసరంబున నీయోధు లొండొరులం బిలిచికొని పురికొలిపికొనుచు 

సింపానాదంబులతోడం జెలంగి రంత. 

=, చెలియలికట్ట సము[దము 
రు 

నిలిపిన కియ నేన పార్టు నిలిపెద ననుచుం 

దల "మిగిలి వెడలె మొనకును 

బలు వీడీ దుర్శుర్ష ణుండు వార్చి వముఖ్యా, 

=, కని విజయు డలరి వాదికి 

ట్లను నేనికగముల తోడ నడలెడు. 1,డంకన్ 

మును దుర్మ్శర్ష ణు. డిదె యిం 

దు నడపు కీమరదంబు ఫీడు దొలుముద్ద యగున్. 

అనిన నట్ల చేసె నత. డాధనంజయు. 

డగ్గ జేం| దరాజి నన్ర్రసమితిం 

భొదవెం గారు మొగులు భూధరనికఠంబు 

బహులవ్నుష్షి. గప్పుభంగి. దోంవ, 
లబ 

ఒక్క డని కడంగి రధికులు 
ెక్కం|డు నిశాతవిశిఖభీమాకృతిం చే 
కేర్రుక్కున. బొదివిరి నరు నత 

'జెక్కుడుమద *మొలయ చేతి యే డైఅ నూన్. 

86. 

ప, 

86. 

89. 

41. 

. డుల్లె = కొన్ని (పతులు. ౨. యెడల = క్కు (పతులు. 

. బిలిచి కొని = చెక్కు [పతులలో లేదు. 

.మిగిలెం దన మొన _ కొన్ని (పతులు. 

. జెలుచన్ - కొన్ని (పతులు. 2. మన రథము = ఆ. వా. 

. రుక్కున నాతని బొదివిరి యెక్కుడు - వా, లి, మలర = ఆ. ఈ. 
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42, 

క్తీకి, 

డీ, 

కీర్, 

4&6. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

అప్పుడు. 

కేవలుతలలు ముఖీవి శాసనము 

వొలియక పడి యున్న సమరభూభాగము పె 
కెల్లి లంన ఆామరకొలనిం 

_ దలంపించెన్ గగన చరవితతి *పులకింపన్ . 

తొడవు !లొప్పార చెత్తుటం దోంగి పెక్కు 
గజము శ*లొక్కయెడన పడి కరము వొలిచె 
జంట మెటుంగులతో నెఅసంజ కెంపు 

గదు5కం జెలువొందు మొగిళులగమియు. బో శె. 

ఇట్లు గనుపుకొట్టుక వ్వడికి నోహాటింపక నీనై నికులు _వైపయిం (గమ్మ్ 

వివిధ్యాన్ర్రకన్ర్రంబు లతనివై6 గురియ నతండు వా సివా స్తంబుల నళ్వ 

2$రిరంటుల రొథికసార థిక ఖావయవం బులం విదాతిగా|తఖండంబులం బథన 

భూమిం గెప్పె నట్టియెడ మణియునో. 

పేపార్టుండు "వేడీ కపొదువుడుం 

చార్జు(డ యెట వోయె దింక6 బార్జుండ కిరావే 

కవారుండ యిక్కడ నెరఘము 
పార్డునిం ర్వ్ట్టుం డనుీనులివు "బహుళం బయ్యెన్ , 

శల, 

శీలి, 

1. అప్పుడు _ కొన్ని [పతులలో లేదు. 

1. వడు తలలు ఈ. నా(లడ (పానమై తి) ౨, విలానము - జొ. చ. ఠ. లి. ల్లిడ 

5న.వ. డీ ఇలకింపన్ - వా; వరికింవన్ = ఐ. 

1. లొప్పారి _ కొన్ని |వతులు; లొప్పారె - కొన్ని ప్రతులు. 2. లొక్కెడ ఐడి 

యున్న కరము - కొన్ని (పతులు; లొక్కొక్క యెడ బడి కరము = ల. వొ 
ఏ. 'మేఘసంఘములు వోలె _ వా, 

1. శెంపుమై |గమ్మి - ఓ. ర. వీ. శ. స. 2. శిరయబుల - ఆ. ఐ- చ, ప వ, శ. 
వ్ గ జబ. [పతులలో ఈ వచనము తరువాత 47 వ వచనము కలదు. 

న. పార్టుండు వెండి పొదు - కొన్ని (పతులు; పాద్దుండు వీడె- శ; పార్టుండు వాడె 

ఇఇ వార్జుండితనిి - చ, ౨. పొదువుడు - నం. శకి. రారా * ఎ. ఏ. వ. 

క్త పాద్టేని నొక్కట దునిమెన _ ఉ. ఈ; పార్టుడ నిలువుము తునిమెద - ఖ. చ. వ, 
పీ శు షు. స; పార్టుడ యిక్కడ దునిమెద _ “ర. స. క. బొదువు - కొన్ని (పతులు; 
డ్రై కేయుడను - కొన్ని ప్రతులు. 6. నెలుగు - కొన్ని [వతులు. 7. [వబలం = వ 
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శ్ వ. ఇవ్వీధంబున సంకుశేలసమరంబుగా. బిక్కు అట్ట లాడ న మ్మోహరంబు నృ్వశేక్ర 

సినంగిన, 

శీర్ పీ, అలిగినగాండీ ౫ యము లొక్కు.మ్మడి ముందటిదెనను బిజీిందీీవలన 

వలపట 'దాపట నెలలు పెక్కనిసినతెజంగునం గవిసిన విణుగు కివిల్లు 
దునియూఖడ్లంబును దొరంగు! నెత్తురు; మొగ్గు 'నేనుంగు. బడుకాలు 

| మానిసియును 

డొల్లు గుజ్జుంబును | చెళ్టుకేరును గూలురథికుండు నొఅగుసారథియు నైన 

కే, మరలి దుర్మర్ష ణుండు దోన తెంలె నేన 

యపుడు సమ్మెటకోలల రీనంకుశళ ముల 

"జేలుకోలలీ, వేటుల నీట తాలి 

యదలుపుల వావానంబులు సిదరి వజచె. 

శీల. క, అనుటయు ధృతరాష్ట్రం డి 

ట్రైను నూతతనూజుతోడ నప్పుడు నరు మా 

ర్కొన నెవ్వంజేనిం గలిగెనొ 
చనిరో యందజును [దోణు!జంటకు ఖీతిన్. 

50. ఉ. నావుడు నాతం ఓేడమ్మనుజనాథున కి ట్లను నట్టిచోట దం 
'తావళ రాజి మున్నుగనుదా _త్తగుణప్వనఘంటికామవో 

రావము లుల్లసిల్ల సమర పియు కాండవనీంహు( దాశి య 

స్తావీిం గప్పె దీ ప్రముఖు. డ యువరాజు మవోద్భుతంబుగన్ . 

త్త, 1. అంబుగా బెక్కు = కొన్ని (పతులు. ల, లొక్కమొగిన వోక. ఎ. ఏ. ఐ. 

48. 1. యలుగులొ _ హా. 2, చఇెపను  ఐ. బి. విండ్లు - ఉ. జ. వా. 4. కాండంబు - 

బ. హు. ర్. సిడంబును న. 6. యంకు = పా, శర. నం. 7. నద లలువు 

వాహానంబులు చెదరి పరచ చేరుకోలల పదఘొతచేస్టితముల -జ. బ్య చేరు కోలల - 

నం. ర. వదఘాతచేష్తితముల - ట. వ; జల్లుల _ ర; దిట్టుల - కొన్ని పతులు; 

(వేటుల యీణ తాట ౬ శర. ॥ 

49. _ 1. చట్టకు = ఎ చాటుకు -ఖ. చ. జవ. శ్ర; చ్కుకి -ద. ర. నా సరసకు = 
ఏ. యు. 

50. 1. డాధరణి _- ఈ. బఒ. ద. న. 
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51. వ. ఇట్లు దుళ్ళాసనుండు దలపడినం [గోధావేశంబునం బెలుచ నవ్వి కవ్వడి 

ల్లీ, 

దేవదత్తం బొ త్తి గాండీవజ్యానినాదంబు రోదసీకువారంబున మేదురంబుగా. 

జి తంబు లగురథయాతాయాతంబులనుం బటుచాణ' పాతంబులను నగ్గజం 

బులు వెగడుపడి సంకనిమగ్నంబుూీలుం బోలే నిశ్చేష్టితంబులుగా. దచదా: 

రోవాకులతలలు డొల్లుచప్పుళ్తు మవోవాతపతితంబు లగుళాళఫలంబిల 

రవంబు ననుకరింప మణీయును గర వాలగ చాధనుస్సాయక నహితంబు లగు 

బాహువులు బహువిధమవోనాగంబులభంగి రణభూమి నభిరామీఘోరం 

బుగా ననేక | ఫకార। కూరళరంబులు దాొ(కి తునియురూపును రుధిరంబు 

దొరంగురూపును *నొఅలురూపును క్మదుళ్చి కెడయురూపును దూంగు: 

రూపును బడి పొరలురూపును నెత్తురు |గక్కురూపును *జిక్కురూపును 
"రూపు సెడురూపును నై కరితురగనరనికరంబులు వికలంబులుగా విజ్భం. 

భించిన నతనిసంరంభంబు ఈనె రంపం జాలక సబలంబుగా నయ్యువరాజు 

వాలిన వెనుకొని యప్పాండవమధ్యముండు. 

చ. నిలు నిలు మెందు. బో. గలవు నీ విటు వాజినం కావు దప్పునే 

యలవు( జలంబు( బోవిడిచి యాసభ నించుక శంక లేక నీ 

పలికినీయన్నియు౯ మజచి భంగపుం *జచ్చుట దెచ్చికొంటి "వె 

ద్దలు వగం బొంద నన్నకును దమ్ములకుం దలవంపుగా నిసీ, 

. అని పలుకుచు నీకొడుకు వెడతలయు వెన్నును బదితూపుల నేపారి 

'యేసిన నతండు మరలియుం జూడక [దోణాచార్యుం జూచుచుం ఖా 

వీభశ్సుండును వై ంధవుీని దెసకు మనసు నిగుడ మనమొనీవయి నడచి 

51. 
(వాతం అ. గ.ట.బ. 2. లగు గోవులుంబోలె -న.ర. లీ. భీమంబు = ఎ, 

4. నొరగు = కొన్ని (పతులు. 

"పెక్కు [పతులలో లేదు. 

(పతులు. 

5. డక - కొన్ని [వతులు. కి. జిక్కురూవును = 
7. సెడురూపు = కొన్ని |[పతులు. 8. సహింప = కొన్ని 

- 1. గలదు - కొన్ని ప్రతులు; గిలవు నీ కిటు - కొన్ని పతులు. &. వన్నియున్ = 
కొన్ని (పతులు. లీ. జావిటు = ఇ. జె. వ, 

1. పలికినీ = కొన్ని (పతులు. 2. యేయనతండు = కొన్ని (పతులు... రీ. డున్న = 

క. కైనడచి = చెక్కు ప్రతులు, 
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య గథభాగంబున నున్న యగ్గురుం గనుంగొని యనతిదూరంబున నిలిచి 

నమస్కరించి కృష్ణుం డనుమతి సేయ చేతులు మొగిచి యి ట్లనియె. 

=౨ ఠతునుడు [దోజునిచే ననుడాతం డౌ మొగరంబు నొచ్చులి == 
బొ దో యు కీ 

సం, ?_గీకీ1 

ల్త్తీ ఉ. మేలు దలంపు శోభనము మేకొని 'శేయుము నాకు. వాండుభూ 

పాలుని ధర్మనందనుని పంకజనాభునియట్ల కావె మ 

తాలనవృ త్తి కికీవు నిను (వార్ధన సేసి భవత్పసాదలీ 

లాలసితుండ నై మొన దలరీక(గం జొచ్చెద భూనురో త్తమా 

కర్. క. నను నళ్వశ్రామను నీ 
వనఘా సంకూర్మి. బెనిచి తట్లగుటను (దో 

హాని నై ంఢవుం జంపంగం బూ 

నిన నాయుచిత। పళిజ్ఞ నెజపుము క రుణన్ . 

56. శే. "అను(డు బిన్నన వ్వొలయఃగ న(న్ర్రగురుండు 
నరుశవై( జూడ్కి- కినాటించి నన్ను గెలువ 

ట్టు వై ంధవు( 8జేందంచేనె రథ్య 

ములును *వారియును నతండు నమ్మ్ముల మునుంగ. 

57, వ. .ఇ శ్రెఅంగున సేయుటయు నని సేయుటకై ” యమ్మపహోత్మునకు విజ్ఞాప 

నంబు సేసి. 

_ 5. మొగిడ్చి - కొన్ని పతులు. 

54, 1. పల్కుము - కొన్ని పతులు. 2. నీవు - కొన్ని [పతులు. ౨. తోక నీమొన = 

ణ. ఉ. కకచొచ్చెద - సెక్కు (పతులు. 

ర్ర్. “1. హుని - పెక్కు (పతులు. ౨. కణకన్ - చ. | 

ఫ్ఢ్, ' 1, అనిన చిరునవ్వు వొలయ  ణ. వ. 9. నిగుడించి _ ఐ. వె. జంపెదం = ణ. 

_ 4. రధియును ఎవ. 
ne) 

శ7.  1కునై - కొన్ని పతులు; కైనడచి యమ్మవో - ఓ, 



42 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

రీరి. క. అనుమతు డై విజీయుం డా 

తినిమీయ నిశాతపికిఖతతి వఅపి రయం 

బున నవనాశాచము లే 

సీన నడుమన నజికె నక(డు శీ ఘత "'మెఅయన్ . 

59, కే, నటికీ తోడన హరిమేను నరుని యొడలు 

కయ గురుపిల్లు క? జటుగంగ నేయ దలంతె 

నకి, కిటి యాలోనన యశనమౌర్వ 
వికకిలముగ( జేసె నాధనుక్వేద్విదు(డు. 

60, క. రహితగుణచావుం డగున 
య్యహిళాంతకు6 బొొదివెం గేశవాళ్వస తాకా 

సహితంబుగ రుచిరస్నిత 

మహిేతు6 డగుచు నగ్గురుండు మార్గణవితశిన్, 

61. వ. ఇవ్విధంబునం గుంభసంభవుండు విజృంభించిన వివ్వచ్చుం డలిగి సజ్యళ రా 

సనుం డై యాధనురాచార్యుం ఒటీవాణవిసర వేగంబున నతిక్రమించి 
కెలంకుల బలంబుల నాక మించిన, 

62. సీ. కులిశంబుతా(కున( గూలినకులపర్వతంబులోకరణి మ త్తద్వివములు 
బలుగాలిం రూలిన జలధరవం క్తులచాడ్పున నుద్భటన్యంద నములు 

గీలుకాడి జెడలింప6 "గెడనిన బొమ్మలవై వడిం కిఎటుతురంగ| వజంబు 
“బెగ్షితంప్పుర్వజ్హోడిం బడిన 'పేరడవిచందంబున బవహులపచాతి చయము 

rm, 

కం. 1. యుడు నాతని _ పెక్కు (ప్రతులు. 2. ననరికె నతండు గినిసి శీ = బ; ననునడుమ 
నరకె-ల. వ. గురుడు గ. వ. 

గ్, 1. నేయు - కొన్ని (ప్రతులు. 2 దునియంగ = పెక్కు పతులు. ల. అగాశేసె = 
కొన్ని [పతులు 4. నేనె = సెక్కు. ప్రతులు. ల్. గురుడు = ద. 

69. 1. తుండగునగ్గు అ కొన్ని (పతులు. 

81. tb శ రాసనాచార్యుం _ చెక్కు (పతులు. ల, నారాచపరంపరావేగం = న. 

GA 1. మాడి ఎ. వ. 9. 2. కాలెడలిన కెడ_న. వ, శీ. వడు = పెక్కు 
(పతులు. కీ. బలితంపు ఇ. 5. వజ్జ్ొడ్డి వీ షమ వాల దచవహ్నా = నః 
చావాగ్ని = వ; గాలిచే . జా; వడోతోడ _ ఇ. 



(64) 

64. వ. 

65, క. 

66. క, 

67. వ, 
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వికకటముగం |చైశ్లై నలుగడ విచ్చి నొక్క 
య 

జ్య 7 అగ ఇ ఆర 
"పెట్ట వెస డెల్ల నీల జా(పకట్టు పడి యొు6 

జండగాండీవీనిర్ము కళాతీవివిధ 

కాండదారుణ1€| పహతులం గారవేం[ద. 

అడ్డపడి గురుండు దొడ్డనారసము వ 

తంబు దూట నేయ సవ్యసాచి 

యొల్ల బోయి తెలిసి పెళ్లేసి నక్కుంభ 

జన్నుమీంద నిశితిసాయకములు. 

అతండును, 

హెరి నై దువిశిఖముల న 
న్నరు డెబ్బడిమూ(ట 2 గేతనము మూంటను న 
త్వరుం డై కియేయుచు శితశర 

పరంపరలు త దథంబువై( కీరగించెన్. 

కరములు నిగుడంగ నొప్పడు 
తరణి. బొదువువర్టదంబుదము క్రియ నట్లా 
స్సురితా స్తు Cc వారు నత్యు 

దుర బాణసమగుం డై నదోణుండు వొదివెన్. 

పొదివిన'యగ్గురు[ పాపున భవదీయసై. నికులు గొంద "అాక్ళమ్టులం “దేర 

పరాకమించుట గుండ్లు చేరి జెండ్లు  కేమునింగిన ట్లయ్యె నిబ్భంగి నక్కిరీటి 

68. 

67. 

6. అముగ = ద. వ. వ, 7. వడిజాప=ఖ. చ.వ. వాం ర. ము కనిశాత = ఊ, 

ఎ. ఏ. 9. విశిఖ _ ఊ. ఏ.ల. 10. [వతతు _ ఈ. ఉ. జొ, కణ. య. అ. 

1. సియుక్కున గురుమీద నిశితసాయకములు నినిచె నతడు = ఐ, 2. శరచయములు. 
ఈల. ఎ. ఇ. 

1. ఈవచనము కొన్ని [పతులలో లేదు. 

1. నేడు విశిఖ - ద. ప. వ. £. హరుల చాల్లింటను = బ. య; వారుల నారింటను = 

గ, జ బ. తి. యేసి నిబిడళర - కొన్ని (పతులు; యేసి నిశిత = యే. ర, ల. 
ఉ. దొరగించెన్ - సెక్కు (పతులు; గుదియించెన్ _ వ. 

1. నగ్గురు _ చెక్కు |వ్రతులు. &. మ్నుంగునట్లయ్య - కొన్ని ప్రతులు. + 
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ిికుమారుం డయ్యును వృద్దుం డగు *కలళభవునిం కీగడవం జాలక *చిక్కు 

వడి యున్నం జూచి విచారించి యచ్యుతుం డతని కి ట్లనియ, 

68. క. రత్త దడవు గా కుండంగ 

నిత్తజి నాచార్యుతోడి యీ నుడిగి వెసం 

జొ_త్తము శకటవ్యూవాము 

చి త్తంబున నొండుదల(పు 'సేర్పకు మీంకన్. 

అల్ అద్ధయుండు (బోణాచాడ్యూల నతి (కోమింబి వడునై స్యరంయు సెొచ్చుఖి = 

సం, 7_66_80 

69. చ. అనవుడు( గీడి నీదువ్భాదయంబున నెయ్యది దోంచె. గృప్ట చా 

నిన తగం జేయువా(డ నని నెమ్మిగ బల్కిన( (బీతి గుంభజ 

న్మునకుం | బదడిణంబుగ సముద్దతి నాతండు దేరు వోవని 

చ్చిన శరజాలీముల్ వరగ౦ ఢేయుచు? చార్జుండు వోవుచుండ(గన్. 

70. వ కమంగొని నవ్వుచు భారద్వాజుండు. 

71. క. కలవే యుందును నిట్టివి 

బలసూదనతనయ గజ బరిమార్చక వి 

చ్చలవిడిం 2 బతిష్టితు( డవుగ6 

దల(చెదు పోలునొకొ యనుచు€ 'దగిఅ6 బిజబుందన్ 

72. వ. ధనంజయుండును. 

"725. క. గురుడవు గాక వగతుండవె 

దురమునం గుపితు6 డగుని 'న్నెదుర్కొన నాకొ 

లీ. కుమారుం = "పెక్కు (పతులు; గుమారుం = వా, ఉ, నగ్గురుం = కొన్ని [వతులు, 

ర్. మిగులం _ కొన్ని |వ్రేతులు. 6. రిచ్చపడి - ఒ. 

69. 1. ముంబరగ - సెక్కు ప్రతులు; ముల్పరప - చ. 

గేం... క. నన్నుబరి -వ. 2. నమ్మెయి బ్పీవం- న. శీ. దరమెం జెలుచన్-ఇ. ఓ. త. ర; 
దగిలెం బెలుచన్ - మ. య. 
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క్కరునకు శక్య మె 'యాపుర 
హరున కగుం గాక యనుచు నరుగుచునుండెన్. 

. ఇప్విధంబున నై న్యంబు సొచ్చు"నానవ్యసాచిచ।|కరకుకు లగు పొంచాల 

కుమారులు యుధామన్యుండును ను_త్తమౌజుండును దోడన వచ్చి చొచ్చి 

రప్పుడు క ఎ్రశవర్మయుం గాంభోజుండును (కుతాయువుం చనుతము కింయున్న 

చోట్లన యుండి తల లెత్తి చూచి కపిధ్వజవేదికా కేతనంబులకతంబునం 

గవ్వడివెనుకం గలశభవురాకయుం గన యుత్స్చావాంబు మిగిలి తగులు 

వడ నడ్డపడుటకు నప్పీళించుచుండ నప్పు డప్పాండవవీరునిం [కయ 

(పథ|దికనారాయణగోపాల| పభ్ళతులు వొదివి రెవ్వ కెట్లు వొదివినం 

(బిశిజ్ఞాతత్సరుం డగునన్నరుండు సామజంబు సరోవరంబు దజీయం జొచ్చు 
'ఆఅంగున నబ్బల| పకరంబు బడలువడం “జేయుచుం *బోవం బోవ, 

, కదిసి శరాసనగురు. డిరు 

వదియేనుశరంబు లేయా బార్గు(డు వానీం 

గుదియించి విశాిలాస్య 

(వదీోరము లడరింప6 గుంభభవుం జెడం (దుంచెన్ . 

. విజయుం డనుశై లము గల 
శజధారాధరము గప్పె. శరవృష్టి మహో 

ద్విజు నత జేయక కడున 
క్కజముగ నయ్యంపీసోన [గక్కున మాన్నెన్. 

78. 

74. 

75. 

76. 

1. మార్కొన వారున =_ కొన్ని [వతులు; యావురవారునకు గాకనుచు నెలమీ 

నరుగుచు _ కొన్ని [(వతులు; యాపురవారునకు గాకనుచు నాత డరుగుచు _ ఇ. ఎ. 

జె. ఇ. ల 

1. నా - వెక్కు [పతులలో లేదు. 2. వచ్చి - పెక్కు [ప్రతులలో లేదు. 8. యున్న _ 

కొన్ని | పతులలో లేదు. 4. ళింప నప్పాండవ - చెక్కు. (పతులలో లేదు. క్. క|ప్రభ్ళ 

తులు - ర హొ. 6, యుతెజంగు _ చెక్కు. (పతులు. 7. బొదవం బోవ - వ, 

1. లే. వాసవి వానిన్ - కొన్ని (పతులు. 2, లోగ = వ. క్రొ రొంబులు 
జో 

వజప  * వ. 

1. కొంఎను - ద.వ. వి. వాన ౨ పెక్కు (పతులు, 
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77. ఆ, మజీయు నిరువదేను మార్గణంబుల నరు 
'డెళ్చ్ళదింట6 గృహ్ష్హ నుబ్బి యొసి 

గురుడు నారసములం గురియంగ నవి యాగ 
నలవి గామి నతండు నతడు నొచ్చి, 

8, వ. అమ్మేటివిలుకాని వంచించి కృతవర్మునినై న్యంబు సొచ్చుటయు నగ్గురుండు 

*నేయునది లేక సేనాముఖరకణంబునకుం జనియె నప్పార్గు మార్కొని 

కృతవర్మ పదియమ్ము లేసిన నక్కిరీటి యొక్క వాల మురమ్మున నాటించి 

మటీయును నారాచతయంబున “నొప్పించె నాభోజసతి యన్నరనారా 

యణులం గనుంగొని నవ్వుచు నిరువడేశేసితూపు లేపునం శబరగించిన ధనం 

జయుం డతసోధనువు దునిమి యేకవింశతివిశిఖంబుల నొప్పించిన నొండు 

కోదండంబు గొని వోర్షిక్యుండు బాణపంచకయుగంబు వివ్వచ్చువథంబున 

(గుచ్చె నప్వీరుండును దదీయ స్తనాంతరంబున( దొమ్మిదియంబక ౦బులు 

దూశ్చె నప్పు డాసవ్యసాచిం జూచి యితండు గీదవులు వడియె నిది గా 

దని తలంచి *దామోదరుండు. 

79. క తడ వయ్య 1నితండు మన కె 

కుడి బంధుం చేల కృప 'దెగం కీజాలుము నొ 

వుడు. గీ 'లెడీపినజం[తము 

వడువునం బడ చేసె నతని వాసవి యధిపొ, 

80. వ ఇట్లు భోజపతిం (గూరనారాచంబుల మూర్భితుం చేసి. 

81. కే, కోడచి కాంభోజనై న్యంబు 2లంగం చెలుచం 

జొచ్చువివ్వచ్చు వెనుకన చొరక యుండ 

77. 1. వారియు ౬ వీ. శ. మ, కొన్ని |వతులు. 

78. 1. నచటసేయు _వ. 8. నొంచె - కొన్ని (పతులు. ల. గేలించిన - జ. ట. వ. 
ఓ. మౌర్కొని ధనువు - ఊ. ఎ. ఏ. క. దవులంబడియొ _ పెక్కు పతులు, 6. నారా 
యణుండు _ ఊ. ఏ. 

7. 1. మవకు నిత డెక్కడి - కొన్ని (పతులు. ౨. జూడుము _-ఉ. ఓ. ఠఈ. ణ. ల. ల. లిన 
ఒ. య. వ. 

81. 1. కడగి న. కొన్ని (పతులు. 2. గలచి పెైలుచ _ కొన్ని (పతులు. 
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ముట్టి యాగా నాకృశవర్శ మూర్భ చెణీ 

వచ్చి రథచ। క్రరతకద్వయము( గడిమి. 

= ఇవ్విధంబున ను త్తమౌజుని యుధామన్యుం బోనీక భోజపతి శరచతుష్టయం 
బును సాయికి ' తయంబును దనువులం గీలించిన నయ్యిరువురుం బదేసిబాణం 

బుల నతని నేనీ తతోోదండంబు 2ినుండంబులు సేసిన నతండు. 

వేజొకవిల్లు పుచ్చుకొని విండులు శెండును (దుంచి మేనులం 

దూట(గ చేసె జెట్టినపుదూపుల వారును వానియమ్ముల౯ 

గీఅంగ *నొండువిండ్లు గొని కిన్స 'యెలర్పంగ నేసి * ౭మ్మెయిం 
శీదీఅద రీగండి గాంచి నరు కేరపథంబునం బోవ వారికిన్. 

=: అద్ధనుయ (ఖతాయుధ (వముఖమసోరోథివలం జొంభ్రుట $= 

సం. 7.6786 

. అట్లు 1 వొచ్చువివ్వచ్చుం జూచి (కు తాయుీీధుం డనురాజు రభసంబున 

నెగిర్చి మార్గణ|త్రయంబున నేసి వానుదేవునివె న_ప్పతివదరంబులు *నిగి 

డించి. 

. వెడందేతూవునం గేతుీవు (వేయం (గడి 

నవతివిశిఖంబు లేయ నన్న రవరుండు 

'డెబ్బదేనమ్ము అడరింప నుబ్బి విల్లు 

(దుంచి యుర *మేడుశరముల నొంచే ్నరు(డ-. 

82. 

68. 

84. 

ఈల్. 

1. [తితయం = కొన్ని (పతులు. 2. ఖండంబులు = వ. 

1. యంగముల్ _ ఈ. స; యెమ్ములన్ - ఆ. న. సూ. లి. రెండు -ట. ద.వ. వ. 

8. రిమ్మె _ "పెక్కు [పతులు.4. దీరమి - కొన్ని |వ్రతులు; ధీరత _ కొన్ని (ప్రతులు- 

5. సందు - ఆ. ఒ. 6, బోయి శేవునన్ _ శర. కొన్ని |పతులు. 

1. సొచ్చిన = ఉ. ఠ. 2. వుండను - కొన్ని (ప్రతులు. వ వరగించి = ఈ. ఐ. 

1. యమ్మున = ఖ, శ. వ. 2. నేయుడును - కొన్ని | పతులు. లి, డమ్ముల = 

ఆ. క.త.వ. 4 మేను _ హ. 5. నతడు - కొన్ని (పతులు. 
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86. క. ‘కోపించి యాత. డొండొక 

చాపము గొని *నవనిశాతసాయకములు జా 

కివకో పరితలముల నురమున 

నేపున నాంటుటయు. ీజార్డుం డెలన వ్వొలయన్. 

రగ. ఉ. సారథిం గూల్బి యశ్వముల జంపి తదంగములందు సప్తతి 

[కూర రికీ: అతిఘోరముగా. ేదొరంగింపం (బస్సుర 

ద్ఫూరిగదాభఖిరాను'( డయి దుర్గమలీల రథంబు డిగ్గి యా 

ధీరగుణో త్తరుం డతనిశేరీదెసం గవినె౯ ీరయంబునన్. 
భా 

88. రి ఆరాజు వరుణశనయుఎ దనియు నగ్గద వరుణుకరంబున వచ్చిన దనియును 

వరుణుం డతనికి దాని నిచ్చునప్పుడు దీని ధరించిన వా(డు రిపుల కజయ్యుం 
డగు "బో బక్కించుకొనని వానిమీదం |[బయోగించిన వానిన మరలి వధి 
యించు నని చెప్పె ననియును బెద్దలవలన విందుము. 

69. ఉ. కాలము “పాప మెన మది గానండ యన్నియమంబు మేదినీ 

పాలకు. డప్పు డ ట్రగుట బంకజనాభుని చె చె నాతం డొ 

ఖీలిగదం దోదంసమున6 బెట్టిన నూతనపుష్ప మాలయుం 
బోలి వెలింగం గాని యది భూవర నొంపద యించుశకేనియున్. 

90. వ. ఇట్లు గోవిందునకుం గుసుమాభరణం జై_ పొలిచి 'యాతణంబ. 

91. ఆ. అళనికరణి వచ్చి యా[కుతాయు*ధుని వై 

నమ్మహోజ్జ్వలాయుధమ్ము *వడిన( 

66. 1. కోవమున నాత - ఊ. ఏ. ణ. 2. వడినిశాత _ ఐ; నవతిశాత = ఈ. ఊ. ఏ. వ, 

9. వోవరిఘచయము నరువై నేపున - చెక్కు (పతులు; వోపరిఘముల నురంబున = 

కొన్ని ప్రతులు శ. నేవర - కొన్ని పతులు. క. (గీడి = ర, 

87. 1. బరగింప = వొ. ౨. వయిం - కొన్ని ప్రతులు, లి. సముద్ధతిన్ - కొన్ని (పతులు. 

88. 1. జోడె _ వా. 

89. 1. వక -అ.వ. శ. 2. గతిం - కొన్ని (పతులు. లి. దంగమున - కొన్నీ 

° (ప్రతులు. 

90. 1. తతణంబ = "వక్కు (పతులు. 

91.. ఓవునివై -ఐ.క.ప. 2. వడియె - కొన్ని |వతులు. 
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చార్గుచేత మున్ను జాహులు దెగిపడ్డ 

యత(డు గొండ గూలినట్ల కూలె. 

౪2, వ, ఇట్లు వరుణత నయు(డు వడినం గనుంగొని, 

లలి. క, అచ్చటిబల*ములు. (బభువులు 

నచ్చెకువును భయము మనములం దడరంగా 
విచ్చిన నట చనియెడు వి 

వ్వచ్చుని( గాంభోజీవిభుండు వడి మార్కొనియొన్. 

94. వ. ఇట్లు మార్కొనుటయును. 
లు 

రిక్, సీ, అర్జునుం డతని 'నేడమ్ముల 'నేసినం బదియేశ*నుళశరముల. బార్జు( గృష్షు 

విశఖ[తయమున నవ్విభు జేయ నాతని విజయు. డస్త్రద్వయ 
వీవాతు. *కేయ 

కబాణముల్ మూటను బటుళశ కి (గీడి నొప్పించి కాంభోజుండు 

"పేర్చి యాశ్చె 

నరు6 డలి వెసం బదునాలుగుదూపుల సూతాశ్వకో దండ కేత నముల 

కే. *ేగూల్చి దొడ్డనారనమున గుండెకాయ 

వగుల జెళుయుటయు నతి|పబలపవన 

భూరిరయమున( గ్గూలు మహీరువాంబు 

తెఅ(గు దోంప నుదకిణుం డెటలి ఆడసె. | . 

96. వ, ఇట్టు కాంభోజపతి వడుటయు శూర సేనశివివసాతి| పము ఖా నేక దేశ ంబుల 

బలంబు లబ్బలమర్గననందనుం జుట్టుముట్టిన నతండు దటిచు'వాలంనగముల 

రవి, 1. ములు [భమయుచు -వ. వి, రాజు ఇ. పె, ణ. 

94. 1. ఈవచనము పెక్కు |పతులలో లేదు. _ 

ర్, 1.డు_కొన్ని (పతులు, ౨. జేసె కొన్ని (పతులు, వి, బాణ] క్రయంబున _ 

ఇ. 4. నలి గూల్చి యొక దొడ్డనారసనమున గుండె వగలుచుటయు నతి [ప్రబల 

వదన _ వ. 5. గూలళెడు భూమిరువాము = ఓ. ర; గూలెడు భూధరంబు - త 

6. డొరగి _- వా; డొరిగ నేల - ఊ. ఏ. 

96, |. వాలమ్ముల = కొన్ని (పతులు. 
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97. ఆ, 

శ్రీమడాంధ మవాభారతము 
| 

నాలు వేలరథంబుల రూపుమాపినం గనుకనిం చెరలినం గని (శుకాయువు 

నయుతాయువును గాంజీవి శెండుగెలంకుల సాయక నవా(నంబులు నిగిడిం. 

చుచుం *గవిసి రప్పుడు [కుతాయువు చేతితోమరంబున నొచ్చినవివ్వచ్చుం 

విడుగు శీవడినజానిం గొటవిం జూ(డినతెలుంగున నయుతాయువూో నాలో 

నన శూలంబు వై_చి సోలం చేసిన విషాదంబున గరుడధ్వజుండు రసం 

నాకపిధ్వజుండు నిజధ్వజదండం బొక్కింత యూంతగొనిీన నక్కురు 

నై న్యంబుల సింహ నాదంబులుం దూర్యనినదంబులుం జెలంగె కినంత శౌరి 
[(పబో*ధింపం బేటి ధనంజయుం డై౦(దా(న్ర్రంబు వ్రయోగించుటయు నది 
వివిధాయు'ధాకారంబుోనం గవిసి యయ్యిరువురహా_న్తమ స్తకశకలం 
బులు ధరం దొరంగించి తదనుచరులం బంచేిశతరథికపీర యోధుల వరి. 

యించి చూపజకు విస్మయం జాపాడింప నిలింపపతిసుతుండు దజిమికొని 

పోవుతణి 'ినయ్యిద్దజికొడుకులు నియుతాయువు దిర్హాయువును AE 

వేగంబున నరవాయి గొనక పయిం బడిన నుద్దవిడిం గవ్వడి వారలం 

దం|డులం గూడ ోీననిచి మహాోర్ష వంబు గలంచుమందరంబుచందంబుక*న. 

నీబలంబులం దిరుగుడువడం జేయుచు నురవడించు ీనమయంబున., 

కురున రేశ్వ్యరుండు పురికొల్పం | బాచ్యక 

శింగ చాటీణాత్యు లంగబలము 

మైచ్ళ్చ'తతియు *జెరయ మెయికొని తాంకిరి 

గజఘటానమృద్దిం గారీకొనుచు, 

97. 

ల్ 

2. గదిని = కొన్ని [వతులు. శి. పడ్డవానిం = కొన్ని (పతులు. 4. వాలోనన = 

కొన్ని |[పతులు. 5. సొగియ _ పెక్కు (పతులు. 6, నంగురునై న్యం = "పెక్కు 

(పతులు. 7. నాదంబులు సెలం7ా = "పెక్కు (పతులు. ర. నంత = కొన్ని (పతు 

లలో లేదు. నప్పుడు = ద, ప, వా. 9. ధించినం దేరి = పెక్కు పతులు; ధించినం 
దెలిసి - ఊ. ఏ. 10. ధపకారంబుల వ. వా. 11. లం = కొన్ని (పతులు. 

12. శత యోధుల ౬ "పెక్కు |పతులు; వింశతి రధికుల = జ. బ. వ. 18. వారిద్దజీ= 

కొన్ని [పతులు. 14. సితృమరణళోక వ్యాకుల వేగం = వీళ.మ.న. 15. విజ 

యుండు చారల _ పెక్కు (పతులు. 16. సూతరథరధ్యంబులతోడ ననిచి = 
వీ. శ, వ.సన. 17. నుంభోలె . సెక్కు (పతులు. 168. నవనరంబున - కొన్ని (పతులు, 

1. బలము ల. 2. మెజచు - కొన్ని (పతులు; గడిమి * ణ. ది. కొనగ ఎన, 

కొన్ని (పతులు, ౭ 



వ. 

క్ 

100. శే, 

101. 

102. 

108. 

క, 
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అట్టియెడ గాండీవము _క్ర్షమార్గణవర్గంబు వేగంబున, 

చేతులు. దొండములు శిరో 

(వాతేము. గుంభస్థలములు వడి. దొరంగె ధరి 

(లీతలమున నంకుశబహు 

'పాతిీిశకలసహితముగ మహీవరముఖ్యా. 

ఇవ్విధంబున నులుమాడ నీడ బోక 
యవన!పారదశకబర్భ రాదు లైన 
మేచ్చీబలములు థై ర్యంబు మిక్కు.టముగC 

బొదివి *పోశెను (గీడి యద్భుశము *నొంద. 

తుంగశమడువు. జొచ్చినమా 
తంగకీమునకు మిగిలి యడవి దరికొను కార్చి 
చ్చుం గడచి శియబ్బలంబుల 

భంగించె నతండు ఘోరబహువిధగతులన్. 

ఇట్లు నారాయణమారుత(-వేరితం బగునరజ్వలనంబు శరజ్యాలాశజాలంబున 
భవళ్చేనాకాననంబు రూపుమాె నప్పుడు. 

ఆద్య 1 ® . అర్జునుం డనుపర్థన్యు న(స్ర్రువృష్టి. 

బల్ల మును “మిల్లు నని మేలుపటుపరాక 

లె, 

99, 

100. 

101. 

102, 

108. 

1. వర్గంబు - కొన్ని |పతులలో లేదు. 
a 

1. ములును గుంభములును -వ, వీ. వా. 2 నికరశకలములు మహీ-గ. జ. వ. 

1. పారశికాంగవంగాదు లైన -ఉ. ఊ. ఎ, ఏ. ఠ; పారళ శక కిరాతాదు _ వ; 
పారద శక కరూశాదులైన - ఐ. ఓ; పారద శక విషయాధి నాధులై న మ్లేచ్చులు 
ఛై_ర్యంబు లక్కజముగ - వ. 2. గణములు - పెక్కు ప్రతులు. శి. పోరిరి |క్రీడి _ 
చెక్కు. పతులు. 4. బొంద = కొన్ని (పతులు. 

1. మడువు గలచెడు - కొన్ని (పతులు; మడుగులో 'జెలగు మతంగజమును - ర; 

మడువు గలచెడుమాతంగంబును మిగిలి - కొన్ని (పతులు; మడువున జెలగు - తి. 

2. విభుని _- కొన్ని [పతులు లె శ[తుబలముల - టి యచటి బలముల ఇ తి. 

1. ఫీలజాలంబుల = ఐ. ర; జాలంబుల _ "పెక్కు (ప్రతులు. 

1. డృన్ర్ర - సెక్కు (ప్రతులు. 2." మిరయును = న. 
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యుండ నెత్తురు *వెల్లు లొండొండ * పరి 
నుబ్బి భూత భేతాళంబు లోలలాడ, 

104. వ. ఇమ్మెయి నద్భుతవి[క్రమంబున నతికమించి కడంగుకవ్వడి నంబస్థపళి 

యగు ళు తాయువు మార్కొని నొగ నొగం చొ(క నరదంబు వఅపుటయు, 

105. చ. అతనిశరాసనంబును పాయంబుల. (దుంచిన నా|శుతాయు వు 

ద్యతకగద నొప్పం బట్టి దనుజాంతకు వేసె నరుండు దర్గచా 

పాతి యొనరించె నొండుగద నాతండు వెండియు వీ కమించిన౯ా. 

శతమఖనూతి యాతనిభుజంబులు( కీగంఠథము( (దుంచె (వేర్నిడిన్ 

106. వ. ఇ_క్తెఅింగున ద్రోణాచార్యుం గడచి కృతవర్శుని 1బెట్టుపలిచి [కుతా 
యుధునిం గూల్చి కాంభోజసతిం బడవై చి [కుతాయుః పభ్యుతుల నులిపి 
తటిమి “భవదీయనై న్యంబు సొచ్చి బహువిధ యోధ పాణంబుల తేళ్టాంగ 

నాళంబులం బీల్చికొనుచుం చెలుచ నడరుఫల్లునుం గనుంగొని నీకొడుకు 

చేరు దోలుకొని *యొంటిమై నక్కుంభనంభవుళడకుం జని కటకటం బడుచు 
నతని కి ల్ననియె. 

_ ళం 

ఎత దుర్యోధనుడు (దోణుని దూఅనాడువి 2- 

. సం. 7_69_1 

107. చ. నిను నవలీల చాటి (పజ నేలకు. గోలకు( చెచ్చుచున్నయ 

రును. దలయె త్తి మొన నటు సూడవు పాండవపజపాతి నీ 

ల. శుజులొం - కొన్ని [ప్రతులు;. వెల్లువొండొం - కొన్ని (పతులు. ఉ. వరవె = 

కొన్ని |పతులు. 

10%... 1. విక్రమించు - ర, వ, 

105. l. గతిగిట్టి యొప్పి _ ర గద 'యొప్ప గిట్టి = వెక్కు (పతులు; గద నొప్ప (చెప్పి జా 

ఊ. ఎ. ఏ. ౨, వెచె_వ, లి. రెండును - ర. 

106. 1. బెండు పణీచి - శ. వ్య బెట్టు పజపి _- ణ. 2. భరతనై నై_న్యం = పెక్కు (పతులు; 

అంబునం =ద.వా శ, 'యొండుమై _ వ, 

పరనె నైన్యంబు = వ; కురుసి నై.న్యంబు - ఈ భవ_క్ష్సైన్యంబు = =, ఓ. ర.. లీ. బాగాన 

జ్ 
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మన మటు “గాన నెష్పుడును మాదెసం గప్ప యెలుంగు వామ వై 
యునికి యెటుంగ వచ్చె *నటు లూజట గావర మిచ్చినాండవో. 

108. క. నిను నమ్మి యొండువళనికి. 

జనక జయ।దథు(డు నిలిచి నై న్యములో నా 
తని. జంవెడు తెనియపూ 
సినక త్తివీ గాక మానిసివె యూహింపన్. 

109. వ. అని పలికి కార్యశేచావా-ంబునం "జేసి తనరాజసం బడంచుకొని యతండు. 

110. కే, వై ంధవున కడ్డ మున్న రాబ[నజంబు 

పార్టురాకకు 1వెలువెలం వాజం జొచ్చె 

నారి బలుకు నాోీమాటల కలుగ కకట 

చావకుండంగ నాతని గావ వయ్య, 

111. వ. అనిన వినీ యాచార్యుం డతని కి ట్లనియె. 

112. క. నీమాటకు మాయశ్వ 

శ్ఞామవచనిములకు "నేం బదరుదునె విను మా 

'దామోదిరుముతి ముంగలి 

గా మారుత వేగఘోటకస్ఫురణీ మెయిన్ . 

118. క, చనునప్పు 1డతనికియమ్ములు 

వెనుక |బజం దాంకుచుండు వివ్వచ్చుని నే 

107. 1. గాక _ కొన్ని (పతులు; గాననెప్పు = ఎ. శ, ష.నూ గానయెప్పు = నా. కొన్ని 

(ప్రతులు. ౨. నిటు = కొన్ని (పతులు; నెటు ౬ స. కొన్ని (పతులు; నటు లూరడగా = 

ఘు. తు మ, వ. శ. వా, 

109. 1. చొ రమ = ప. 

110. 1. సఅవెల _ కొన్ని పతులు. 2. మాటకు నలుగ -ణ. త. ళ.మ. 

1.౫ సోకు _ కొన్ని (పతులు. 2. రుండు ముంగలి _- ర. లి. మీనన్ వా 

పెక్కు పతులు 

113. 1. చేలు కనములు వా. వి, శరములు = "పెక్కు [పతులు వ్, వెనుక పజన్” - 

లుర_ |. తంల 



114. వ, 

115. చ, 

116, వ, 

శ్రీమదడాంధ మహాభారతము 
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జన నీక యా.గుఖాండనె 

కని కని యిటు లేల పలుక6 గౌరవనాథా. 

అది యట్టుండె నొక్కహితంజు సెప్పెద నాకర్ణింపుము 'నీనాముఖంబు 

విడిచి యే నర్జును వెనుకం బోయినం బాండవబలంబు లుకులం దో. తెంచు 

మన యొడ్డు గలంగిన నై ౦ధవుం గాచు టరిది యట్లుంగాక రాజమధ్యంబున 

ధర్మరాజుం బశైద నని యాడిననాకు నప్పని ఇయేమణుం దగునే యతనిన 

వేచి నిలిచెద విశేషించి వృద్ద నగుటం బేసి శీ ఘయానం 2బశక్రర్ణం బయి 

యుండు గాండీవియు నీవును దుల్యీవయోవ ర్తనులరు శంక లేక వానితో 

విరోధంబు గొన్న వాండవు తగునహోయులం *గూర్చికొని యడ్డపడును 

చయ్యనం జను మని పలికిన నతండు. 

నిను. గృతవర్మ 1గల్చి యవనీకపవర పకరంబు *నోర్చి పే 

ర్చిననరు నేన కాదు సురనేనయు నిందుండు నై నం చాంక నే 

ర్చునె *యది శకార్యతం|తముగం జూచిత యేని భవన్నియోగము౯ 

గొనకొని చేనెదణా యశము గోల్పడ "కుండంగం. జూడు మెమ్మెయిన్, 

అనుట.యు శేనగ్గురుం *డక్కురుహీతిం గనుంగొని *నీవు నిక్కంబ పలికితి 
కిరీటి యట్టివా(డ నేం డొక్క యద్భుతంబు సూవెద నిక్కవచధారణంబు 
చేత రశితుండ వై యతనిం దలపడుము ీకృష్ణుండును నమన్తజనంబులు 

_ వెఅంగుపడం దదీయశరంబులు నీతనువు చాక కుండం గలయవి యని 

చెప్పి 'యొక్క-_పసిండి క్ర త్త ంబునం దాక కి యావహించి యిచ్చినం బుచ్చు 

114, 

115. 

1. దోచి యేశేర _ వీ. శ.మ. 2. బుశక్య్ళంజై యుండదు - కొన్ని ప్రతులు. 

లి వంశ _ కొన్ని (పతులు; వంశవయనస్కులరు _ ఇ. ఊ. ఏ. 4. గూడికొని - 
చ. వ. వ. 
1. నేచిన యనేకనృపపక = ఆ. గ. జ. బ. వ. న. నోర్చి - కొన్ని (పతులు. దొట్టి- 

కొన్ని పతులు. 2. రమణపక - కొన్ని (పతులు; వరముఖ్యుల నొంచి మించి - 

ఐ. లి. లీల నోర్చిన - కొన్ని (ప్రతులు. 4. యిది _-.కొన్ని (పతులు. ర్. కుండుట 

చూడు = కొన్ని (ప్రతులు. 

116. 1. గురుండు _ పెక్కు ప్రతులు. 2. డుకురు - కొన్ని పతులు _ లి. తితో నీవు - 

కొన్ని వతులు. 4. నీవు - చెక్కు [ప్రతులలో లేదు. 5. నేనొక్క = కొన్ని (పతులు, 
6, గృషైండు = అ. ఊ, ఒ. ఇ. Mn వునందాక = ఊ. ఐ. ద. 
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కొని (ప్రతుం డగుచు నియశాత్ముం డై. చానిం దొడుగునప్పు డా చార్యుం 

డిది దొల్లి దేవసంరవణార్థంబుగా నజుండు దేవేందదున శకిచ్చె నదీ యతం 

డంగిరసునకు నంగిరసుండు బృహస్పతికి బృహస్పతి యగ్ని వై శ్యునకు నగ్ని 

వైశ్యుండు నాకును దీని నొసంగి" రని కోయెణింగించి సమం[తకంబుగాం 

సోదొడిగి నానావిధవాక్యంబుల దీవన లిచ్చి పొ మ్మని యనుజ్ఞ "చేసిన 

నమ్మహీపతి యుబ్బి యరదంబు సత్వరంబు సేసి యనేకరథకరితుర గోనరని 

కరంబులు శకీదన్నుం బరివేస్టింప వివిధతూర్య నాదంబులు నింగి ముట్ట వివ్వచ్చు 

వెనుకొనియె *ీనట్టియెడ 'నిక్కడ. 

117. చ, సురభసవృత్తిం బాండుసుత నై న్యము లొక్కట చేచినం గడుం 

దిర మయి నీబలంబులు నుదీర్ణత సూపిన జాహ్నా వీసము 

ద్దురయమునాిఖిఘట్టనముతో *నెన వచ్చె నశే్యద యప్పు సం 
అ లు G 

గర మతిఘోర మయ్యె నొకకాలము నట్టివి సూడ మెయ్యెడన్. 

115, వ, “అయ్యవసరంబున. 

119. ఆ. నడుమ థాను ఉల నము గకుంగొని 

దాని మిగులు బుద్ద ధరణి భాను 

యుగము. చాళల్ళ్చె ననగ నొప్పిరి తీవతే 

జమున గురుడు [దుపదసంభవుండు. 

3. కచ్చిననది-ఈ. ఖ. డ. 9. నతండ - కొన్ని (పతులు. 10. 7నని=ఇ. ఏ. జ. బ. ర.వ,. 

11. యెరుంగించి - గ. త. ర. అ. 12. దొడివి - స. పెక్కు ప్రతులు; దొడిపి - 

ఈ. చ. న; దొడివిం(గిం)చి - అని పాఠములు. 18. చేసిన _ "ఎక్కు (పతులు; 

యిచ్చిన - ఓ. త. ర. 14, నరనికర - ెక్కు |[పతులలో లేదు; పదాతులు - ర. 

15. తనుంబ - ఓ. వ. 16. నట్టియెడ - సెక్కు ప్రతులలో లేదు; నంత నిక్కడ - 

కొన్ని (పతులు. 17. నిక్కడ - కొన్ని [ప్రతులలో లేదు. 

117. 1. మార్చలంబులు ౬ పెక్కు (పతులు. వ, వి. _. ఇ.ప.వ. హా. లి. సరి ద. ప, 

బ. వ; నెనవచ్చి - కొన్ని (పతులు. 

118. 1. ఈవచనము కొన్ని [పతులలో లేదు. 

119. శ1.భంగి-ఒ న.ల. 
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120. వ. ఇట్లు [దోణధృష్టద్యుమ్నులు మెజసి పోరి “రప్పు డప్పాంచాలవరుండు 

గురునిళర వర్ష ౦బులు వారించుచు మిగిలి మనవాహిన్నివె నడరి నేల నెత్తు 

టం *దో(చిన నతనికో ల్తలకుం గాక యొది(గి యచ్చటీ పజ మూండూీగుంపు 
లయ్యె నప్పుడు |దోణుండు గినిసినం జాంచాల కేకయ పముఖబలంబులు 
గలంగం బడిన గ్మగుడ '6నన్మ తై ్సైన్యంబు పురికొనుటయు ధర్మసూనుండు 

ఫోగగాగిరమోధవీీరనహితంబుగా నురవడించినం గని వికర్షగివింశతిచిత 

సేనులు భీమసేనుని వాహ్లికుండు (చౌపదేయులను దుళ్శాసనుండు సాత్య 

. కిని శకుని నకులసవాదేవులను సోమదత్తుండు శిఖండిని నలంబుసుండు ఘటో 
త్కచానిం దలపడిరి శల్యుండు సింధురాజుకడ నుండియు నగ్గలిక న మొగ్గ 

రంబు మొగంబునకుం జనుచు కీమరలుచునికిం జేసి తత్కాలసన్నీీహితుం 

డయిన యుధిష్థిరుం చాం౩ నివ్విధంబూినం 'దార్కొనిన '!యద్దొరలు 

నానాపకార దారుణవిచి[తసంగరంబులు చేసి వల్లనితాళోకపుప్పితకింశు 

2కవనంబులం బోలి పొలిచి రాసమయంబున దుస్ఫసేనుండు శౌ నేయుని 

మూర్చితుం జేసిన నాలోనన తెలిసి యితండు [పచండభంగిం జెనంగె( గవల 

యమ్ముల కోపవాటించి గాంఛారరాజు (దోణు చెసకుం శూ నట్టియెడ, 

121. క. మనమూంక యొది(గి గుంపులు 

గొని యెప్పటియట్ల యగుడు గురు డతిరభనం 

బున ధృష్టద్యుమ్నుని ఖీ 
ముని ధర జాం బొదివి యు |గ్రముగ న నృపా, 

122, వ, ఓతయ్యవసరంబున. 

128. క. ఉభయబలంబులు బురికొని 

యిభతుర(గస్యందనంబు లీల. (బోవులుగా 

120. 1. రప్పాంచా - “పెక్కు ప్రతులు. ౨. జొ.త్తిల జేసిన - న. లి. మూకలయ్యె - 
గ.జ.బ.వ. 4. నప్పుడు - కొన్ని [వపతులలో లేదు. 5 మగుడ - కొన్ని 

[వతులలో లేదు. 6. మననై న్యంబు - కొన్ని (పతులు; యుష్మతై ఎన్యంబులు - 

కొన్ని (పతులు. 7. వీరులతో నురవణించి - ల. రీ. మగుడు - ఖ. చ.వ. 

9. హితుండై యుధి - చెక్కు ప్రతులు. 10. నమార్కొ - ఏ. ద. 11. యొండొ 
రులు రు. డ. 12 కాకారంబులం బొలిచిది _ "పెక్కు (పతులు. 

192. | 1, ఈవచనము ట. ణ. [పతులలో లేదు. 
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1నభయాళ్చర్యాత్శకు లై_ 

నభశ్చరులు వొగడ నీనునం బోరా డెన్. 

అలి భ్యవ్టద్యుమ్ము (దో జాచాడ్యులయద్దము న 

సం, 77222 

124. వ. అట్టిసంకులసమరంబున సుస్థిరోత్సాహుం డై. నిజవ్యూవాం బభేద్యం బగున 

ట్లుగా శుంభదవష్ట్రంభంబునం జేర్చి కుంభసంభవుండు ధృష్టద్యుమ్ను "మిగిలి 

పొాండవనై న్యంబు త్త్న్యంబు నొందించుచున్న కినప్వాంచాలకుల[పదీన 

గుండు గోపోద్దిపోతుం డయి పారావత వర్ణ ంబు అగుత నోరథ్యరిబుల నగ్గురు 

నరుణాశ్వంబులకా బెరయ నరదంబు వఆపించి 5ీపలకయు చాలునుం గొని 

సాహాసికత్వంజున నతని శేరికడ కనొగం |దొక్కి. "యెక్కి. కాండిపయిం జిత్ర 

గతులు మెజసి తట వై తొరంగు తదీయశరంబులు నిజళలీరంబు( *జోంక 

సీ కుంజెడు'నాలో. "జేయార్సు 'రాకుండియు6 దమకంబునం గృపాణంబు 

పిసరినం ద |దథతురంగంబులయంగ (జ ము జనన చొాయళొలంది నయ్యా 

చార్యుండు రయంబున. 

125. శే. అలుంగు చెక్కలుగాం జేసి హాకుల నూతు6 

దునిమి సిడమును క్పెలక్ష యు (డుంచి వైచి 

మేను లశించి కులికంబు: బోనిదొడ్డ 

నారనం జేయ సాత్యకి నడుమ *నణకె, 

123, 1. రభసాళ్ళ = ల, 

124, 1. నింగడచి - ఈ. 9. సమయంబున పాంచాల = వ, లి. తముఖుండై - కొన్ని 

| (పతులు, 4. గుట్ట ంబుల వా. ర్. పలుక = సెక్కు. (పతులు: . దొగలు = 

కొన్ని (పతులు. 7. యెక్కి - కొన్ని [పతులలో లేదు. రి. జేర సేర = అని పాఠములు. 

9. నటుగా జడియుచు నాలోగాలు కేయార్చ - ఓ. ద. ప. వ. వీ. శ. హ సా. 

125. 1. గావించి వా గానేసి-న. ఫ. ర. వ 2. బలుక కొన్ని పతులు. 

8. నణికె - కొన్ని (ప్రతులు, . : 
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126. వ, ఉట్లు ినిపుంగవుండు సింగంబు *వొదివినికురంగంబు( గాంచుచందంబున 

ధృష్టద్యుమ్ను రతించి తొలంగం గొనిపోయె ననిన విని యాూంబవిశయుండు 

సంజయున కి ట్లని యొ. 

127. క. పులివాతికండ. గొనుగతి 

నలవున6 బాంచాలతసనయు 1నయ్యెడరునకుం 

దొలంగించిన సాత్యకివె 

నలుక వొడమకుండు *నెట్టు లాచార్యునకున్ . 

126. వ. శఆఅనుటయు నమ్మానవనజికి సూతనూనుం డిట్లను నట్లు సేసినం గినిసి గురుండు 

'జక్కలు గల “వెనుణాముకై వడి సాత్యకిమె శీగవియుటయు నతండు 
నిజసారథి శాలోకించి యివ్వి|పుండు ధర్మతనయభయంకరుం డితని 
మారొ-నవలయు నని పలికి తెరు సమ్ముఖంబు సేయిరేచె నిత్యెణఖంగున. 

129. క. తలపడి చాపరుచులు మెజు'. 

గులగములుగ గుణని తాంతఘోషంబులు గ 

ర్రలుగా నారథికో త్తమ 

జలదయుగము 1మెజసి సాందళశరవర్ష ముిలన్, 

180. వ, అంతకంతకుం “గదిసి భల్లంబుల నేట్లాడం దొడంగిన. 

181. చ. గొడుగులు గేతనంబులును గూ! దనూద్గతర క్తధార 2 ట్రా 

లెడుగజదానతోయముల లీల వహించె బలద్వయంబు న 

126. 1. లలోని _ త. 2. మాతంగంబు ల. శ; కరీం|దంబు - క. 

12. 1. నట్టి యెడరునం = కొన్ని (ప్రతులు. ది, శుట్టునా = కొన్ని (పతులు. 

128, 1. అనవుడు నూత సూను(నందను, సుతు) డమ్మానవపతి కిట్లను = అని పాఠములు; 

అనిన విని _ ర. 2. డెరకలు -ద.వ.వ. లి. నడరుటయు _ కొన్ని [పతులు. 

4. చిమవ్మో స్త్రంబులు నిగుడించె = ఎ. ఒ. 

129. _ 1. మెఅనె - వెక్కు ప్రతులు, పొదవె-ల. ౨. నన్, గన్ - అని పాఠములు. 

180. సాడు ॥ గడ(ణ)గి = కొన్ని (ప్రతులు; గవిసి = ల. వ. 

181i. “ సామీ - లగనుద్ధత (నుర్గత) - కొన్ని పతులు. ౨. లెల్లడ = వ. 
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160. క. “పెలీకితి నలుంగులు మేనులు 

'నెజి. బడ నెల్లెడల( గలయ సేనివిరితి వారు లి 

త్తి క సిళులు (దావక శె 

ప్పి కవెట్లొకొ శతునై న్యీఖీకరమూ ర్రీ. 

161. ౪. వెన్ను కేన్ప్స్పృను(గ6 దివియంగ తే 

కున్నను [చావం దగునీళు లొదవిన వాయముల్ 
నిన్ను 7గెలిపించు ననవుడు( 
గన్నుల నగి యర్జునుండు కీగల వివె యనుచున్, 

వ్ అర్జునుంథు దివ్యా(స్త్రముల ధరం అగిల్టి కొల గుత్చ్రాదించుఖ గ 

సం, 7_74_82 

162. మ, *ధర దివ్యా(స్త్రుహతిం *బగిల్చి కొల నుత్చాదించి వే చానికి 

_ నృరజాలంబుల నిల్లు గట్ట మననై న్యంబుల్ వెజం *బొందె న 
చ్చెరు వందె౯ సురసంఘముల్ హరి నుతించెం బొంగి యప్పార్డు భూ 
వర ము న్నిట్టివి సూడరుల౯ా వినరు నెవ్వారుం |దిలోకంబులన్ 5 

169. కె. వార మందస్మితముతోడ నమ్మురారి 
య 

యపుడ వహాయముల మెయి *వెట్టునట్లు చేసి 
కికణిమి నీళులు (చావించి తడవి మగుడ. 

దెచ్చె మనయోధు లేల్లను విచ్చలింప. 

160. 

161. 

162, 

1683. 

అన 

1. నిమిరితి _ కొన్ని పతులు. 2. నీరులు = అ; నీళ్లు [చావకయగ(యు) = కొన్ని 
పతులు. 8. వెట్లకొ - కొన్ని ప్రతులు. 4. భీషణ = కసం. శర. పెక్కు (పతులు. 

1. లుమును(నుం) గ దివియలే - కొన్ని ప్రతులు, మునుంగ గడులే _ ఉ. ఐ. 

2, గలవే యను ౬ పెక్కు (పతులు. 

1. వరదివ్యాన్ర్ర - వ. 2. శెకల్ళి _ ఆ.వా. లి. గట్టుగట్టి, గట్టగట్టి - వ. 
ఈ తలు శు లు 

4, గందె-ద.న. హా, 5. ఈ పద్యము తరువాన అట్టి యెడ, - అను వచనము 

కొన్ని [పతులలో గలదు. 

1. పట్టునట్లు _ వ. కొన్ని ప్రతులు. ౨, తడిమి. ..కడిమి, మగుడ _ కొన్ని (ప్రతులు; 
తరిమి నీళ్లు (దావించి యంతటను - గ. జ. బ. వ; తవిలి మును నీళ్లు |చావించి 

తరిమి మగుడ - వ. . 
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లీ 

164. వ చేద 'దేర్చి, 

165. క. మును దివ్వా(స్ర్రబలంబున 

జనియించినినీరితోన సంభూతం బె 

'యొనరినీఖాణము మే వెం 

కిదగివననం దుగగములకు దర్ప 'మెలర్చన్ . 

166. వ, మేపి కట్రాయితం 1జయి మనమూ. కలనడుమం బడంతులపిండులోనం 

[గాలెడు జీనిలాసియుం బోలే విలసిల్లుచు నమ్మవానీయరథ్యంబులం 

బూన్చిన( జాండవమధ్య ముం శీడారథం బల్లన యెక్కె నాతడవున దుర్యో 
ధనుం *డనలిదూరవ ర్తి మొ -వారలం గని వేగంబున వచ్చుచుండె వార 
లక్కాడ రస్తూ రయ్యవసర.బువ నచ్చుటిభూవల్లభు రి ల్ర్ల వెల్లి వైన. 

మొగంబుఃతోడ వెజంగంది జఇందంబులు గుందుచుండం దమలో ని ట్రనిరి. 

16, మ, చతురంగంబులుకే నొక్కు “పెట్ట వివిధా స్త్రజ్వాలలం ిగహ్పయా 

నతివేగంబున * (మింగెం (గ గోలె ఘనమాయకా రూ పడంగించె నా 

నిత( డన్నింటిని రిత్త వుచ్చుచు మదం బేపార ని మై రణ 

&తియుం వీను(గువెంటం 'జేనెం కీ కెనయం ర్బిట్టాండంగా శక్యమే. 

168. సీ. కురుసేనవై 6 బడ్డ నరకు సేయక మంచు విరియించుఖానుని వెరవు మెజని. 
యిది నడేగల నని యించుక గొంకక తనఘోటకంబులం కిదడవం బనిచి 

164. 

166. 

166. 

167. 

168. - 

1 ఈ వచనము కొన్ని [పతులలో లేదు. 

1. నీటి = ఆ; నీరువలన ౬ ద. వ; నీరిలోన = ర. 2. ఘానము= అ. గ.వ. వ్యా 

ఖవణము -వ. 8. దనిపుగనత్తురగ ౬ స; దనివుగ (దనివిగ, దనువుగ), నత్తురగ =. 

అనీ పాఠములు; దనువుల నత్తురగ - వ. 4. దర్పం బెనగన్ = “పెక్కు. ప్రతులు, 

1. బెనమన = కొన్ని పతులు. ల. విలానుడుం, విలాసినియుం = అని పాఠములు, 

లీ. డు = కొన్ని (పతులు. 4. డతిదూర ౬ ఒ. క, ర; డనతి దూరంబున వర్తిల్లు 

వారలం - వ. 5. చూడక నె ౦ధవుని వలనిక యడరి రయ్యువ = కొన్ని (ప్రతులు. 

6, లువెల్ల = కొన్ని (పతులు; లువెలువెలనై ౬ వ, 

1. ల = కొన్ని (పతులు. 2. చెల్పిశా ౬ వా; గప్పిళా = ఆ, లి. [మింగ గోరి = 

సః (మింగబోలె =ఘ. డ. 4. నితనిం జిట్టాడ _ వీ. కళ. మ. ర్, జెండాడగా అచ, 

1. వలనని _ వ. 2. దడుమ, దడువ ఎ అని పాఠములు. 



162, చ, 

158. వ, 

154. క. 

155. వ. 

156. క. 
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"నురవడింపవు వీరల సరకు గొనక 

వీని కీనిష్పుడ యజ్హులు విడిచి “తడవు 

0మునుడు నత డిది వోలున యనుడు. చేరు 

డిగ్గి సారించె! (గీడి గాండివగుణంబు. 

1 ఎడ( గని యబ్బలంబు గడునే డెలి గిట్టి మహో, స్త్ర శస్త్రము 

లడువడి( గుప్పం ఓఏరారగ6 జలంబున. బై దొరంగింప నేచి క 

వ్వడి వివిధోజ్ఞ పలొ(స్ర్రముల వాని వెస౯ా మగిడించి తా.కుపె 

ల్రిడరంగం చేసి మింటికలయంతయు. కిజ్రిట్టలు గట్టుమంటలన్. 

ఇ _తెఖింగున, 

లావును వెరవును మెజయంగ 

నీవీరులు పాండుపుతునిం బొదివినచో 

నావీరునియక్కజ 2వుగు 

లావు వెరవు6 గరతలామలక మై తోంభెన్. 

అట్టియెడం జతురంశగంబులు,. 

నొచ్చినం జచ్చినం దెరలిన 

విచ్చిన నయ్యెడరు సూచి "వినువక వైవెం. 
జొచ్చిజినం గడు గిక్కిఆీసిన 

నచ్చట మనసేనలోన నార్పులు *వెడలెన్. 

152. 

154. 

155. 

156. 

1. వీరము మెర - ఓ. త. ల ముజనావలికిం దోచె గర - ణ, 

7. నురువణింపకు - చెక్కు (ప్రతులు. _ 8. నీవిస్పుడజ్జులు - శర. కొన్ని |వ్రతులు. 

0. తడుము, తరుము అని పాఠములు. 10. మనుడు నిది వోలు నని వారియని 

నదే . ద. వ. 

1. వర్ష ముల్ - ఈ. వ. 2. గూర తురగంబులవె - ఐ. ల; గూలగ బలంబులవై = 

ఒ. శీ. జంటలు గట, జిటలు గట = న, కొన్ని (పతులు. 
ట'*ట ట్ 

1. గ బలంబులు - కొన్ని (పతులు. 

1. విడువక -ణ ర. ౭. కడుంఖిక్కి -క.ణ.ర.వా.. శి. నిగుడెన్ - ఆ. 

జ. ప. వ, న! 
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157. వ, "ఆఫల్గునుండు పాదచారి యై యునికిం చేకువ నెడియును గెలుపున 

158. సీ 

శాసపడియును నిట్లు [గమ్మిన కౌరవనై న్యంబు పొంగోనసము దంబుపోలిక 

యగుటకుం దగీనతరంగంబులచందంబున నిగుడు శరపరంపరలవలనను 

ఘోషంబు వాడ్పునం జెలంగు తూర్యనాదంబులవలనను వివిధస_త్త్వంబుల 

విధంబున నుల్లసిల్లు మాతంగతురంగసుభటన్యం దనసందోవాంబులవలనను 

జలియింపక చెలియలికట్టయయుం బోలె నవి నిలువరించి “యవ్వి| కనుకు 

తూవాోీలి విజృంభించిన, FF 

= పటుభల్లనికరంబు పర Ase బణీయ లై యణవణ లయ్యెడు నరదములును. 

కేనానార్టచం ద్రజాణ। వాత మడరిన( దునియ లె మేదిని శీదొరంగుకఠులు 

శాతనారాచేపుంజంీబులు నిగిడిన *గుదురు ల కూలెడు ఘోటకములు 

వివిధా(న్ర్రతతులు పర్వినం గండ లై వండ దటిగిన ట్లుండుపదాతీచయము 

. నగుచు *వీభత్సరా[ దమవోద్భుతములు 

మూర్తి మంతంబులుగ మనమొనలు రక్త 

మాంసమేదోస్థిమ స్తీ ప్యుమయీిత( జూడ 

ఘోరరూపంబు లై సరిటోభ మొందె. 

159. వ. ఇవ్విధంబునం గురుసేనం గనుపుికొట్టి నవ్వుచున్న కవ్వడిం గనుంగొని కమల 

నాభుండు. 

157. 

158, 

లా 

159, 

1. అట్టి యెడ నాఫ _ కొన్ని (ప్రతులు. 2. యని శేకువ - సెక్కు పతులు, 

లి. న _ కొన్ని (పతులలో లేదు. ఓ. న. = కొన్ని [పతులలో లేదు. 5, యధికవిక్రమ = 

ఉ.ఠ. ర. లియె _-కొన్ని పతులు. 7. చె. ఉ. ఠ. 

1. విన = కొన్ని ప్రతులు. 8. నాగార్జ = చ. వ; నానాశరార్థ చంద్ర (వాత - 
ఇత. లి, దొరుగు - పెక్కు (పతులు. 4. వజం-వ; 5. బులచే గుప్పగుదు 
పలై -వ. 6. గుదువలై ఘర, డ. ర; గుదులువై, గుదిగొని = అని పాఠ 
ములు. 7. గండ్రలై - ర. ర. కులము - పెక్కు ప్రతులు; కులును - ఈ. 
9. రౌ ద్రభీభత్సమవో _ "పెక్కు ప్రతులు; _కౌ[దవీభత్సభయానకములు ౬ ఊ. ఎ. 
వ. 10. తజాతఘోర ౬ ల. 

r 

1. కొట్టిన కవ్వడిం = శర. వా, 



1482. వ, 

148. క. 

144. వ, 

145. చ, 

146. క. 
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ఇవ్విధంబున రౌద్రరసంబు దళుకొత్త దర్భంబున నైంధవుం డున్నదిక్కున 

కుం బోవంబోవ. 

ఎవి బిందాయబిందు లద్దనుచేత మృతి బొందుటి 2= 

సం, 7_74_17 

వించానువిందు లేక 

స్యందనగతు లై కడంగి వై న్యంబులు. దొ 

రుం సదిప్పదెరల నానం 

(కోందననందనుని మీందం కవిసిరి గడిమిన్. 

ఇ ట్రగీవంతీశ ఏరు కీలురవడించి. 

వారులనయిళా మురారీపయి నాతనికీమేనను బాణీవర్గ ముల్ 

గురిసి రతండు వారి నతిఘా*ీరశరంబుల *నొంప ధీరతం 

'చెరలక వారు. దదథము చేల్చిరి తూపుల వెల్లి నల్లి య 

య్యిరువుర కలిండులుం దునిమి యేపున మూ(కలీ పె ల్లడంచుచున్ , 

తోడన కడు వేగంబున. 

గడ తురంగముల నూతు: గేతనమును దు 

న్యాడుచు విందునితల యిల 

చె డొల్లలేగ నేనెం కీదీవభల్ల పవాలతిన్ . 

148. 1 

ములు: గరిసిరి = ఊ. ఎ, వ. 

144. 

"దెంపుచెరల _ ర; చెప్పదేల - కొన్ని |పతులు. &. గడగిరి, గణగిరి = అని పాఠ 

1. వంతి చేశాధీశ్వరు - ల. వా, లి, లురువణించి = వెక్కు-' పతులు. 

145. 1. మెయి - కొన్ని (పతులు. 2. మేనున - కొన్ని (పతులు; వైదగ -ట. వం 

5. జాలముల్ వ. 4. నొంచి = కొన్ని (ప్రతులు; ముంప నెంతయుగ్ = ద. వం 

క. విండ్లునుం దునిమి - "పెక్కు (పతులు; విళునుం ఎట. బ. 6. పేళడంచు ఎన. 
య . య య 

146. వ గజేసె = కొన్ని (పతులు. లి [గూరభ ల్లీ - "పెక్కు. (ప్రతులు; దీ వభ ల్లి = వ 

భఘోరభ ల్ల = అ. 



జ్వీడ్తీశ్తీ 

147, వ, 

1468. చ. 

149. ఆ, 

150, వ, 

151. సీ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము నూ 

ఇట్లు దల 'దునుముటయు బలుగాలిం *గూ బుతరువుపోలిికం బడినయ గజు op) 

నాలోకించి యనువిందుం డలుకయు నుమ్మ లోకంబు నుల్లంబునం బెనంగొన 

గద గొని గ్నంరంభంబున. 

అరదము డిగ్గి తీ వగమనాతిశయం బునం గిట్టి బాహువి 

స్ఫురణ దలిర్ప దానవనిషూదనుఫాలము (వేసి యార్వ ను 
ద్దుకరభసం బెలర్బ గద (దుంచి పదంబులు బహుశాఖలు ళా 

శిరమును 1 దెంచి వాని బలి సేసె ధనంజయు. శిడాబిభూమికిక్. 

దొరలు వడిన సేనదూలక యవ్వీరుం 
ఇ క. 8 జుట్టుముట్టుటయును బెట్టు గవియు 

కాటుచిచ్చు దజచు. శగానల నీలుగ( 

"జేయుపగిదిం దోంవం జేసె నతడు. 

*ఇవ్విధంబున. 

అచ్చోటు కేగదలి వివ్వచ్చుండు నన జన నతని*మె వాడును వాయవయుబు 
కేడప్పియు నతనికి నప్పుడు నె శింధవుం డున్నెడ దూర మెయుండుట యును 
గని సంతసము నొంది “కౌరవయోాధులు సింపానావంబులు సేసి తలును 
నారథికో త్రము డచ్యుతుం జూచి కీరథ్యమ్ములు మేనుల నలుగు లుండ 

147. 

148. 

149, 

150. 

151. 

1. దున్మాడుటయు ఎగ. వ, వ, దూలు _ న, కొన్ని (వతులు. లీ. కిం గూలిన యగ -క. ఘ.ర్వు. డ.ర. వ. 4, కయుంగదుర గద గొని _. ద.వ. క. రభ 
సంయబున = ణ. త. 

1, [దుంచి = పెక్కు (పతులు. ది, డావావంబునన్ వ. 

1. చెరలక = - కొన్ని (పతులు. ౨, గిట్లి _ “నన్ని (పతులు. లి. గాన నీలుగ (నివు రుగ)'జేయుపగిది దోవ “జేసి నిగిడె నతడు _ న. న. ెక్కు [వతులు, 
శ. ఈవచనము జ. ఓ. ట. [వతులలో లేదు. 

1. గడచి - చెక్కు పతులు; వాసి _ ఇ. ఓ. దవ బి. వై - ఎ. ల. 8. దప్పియు. శర _ =, వెక్కు [పతులు; దద్దయు లు 4. నంబంది _.ల. క. బొంది _ “వెక్కు. (పతులు, 6. రథ్యంబుల జు ఇక్కు పతులు 
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192, 

185, 

186, 

ద్రోణపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 441 

ప్పుడు వెల గరిదె *నచ్చెరువు. బొందె వియచ్చరకోటిీ్ యిట్లు పో 
శెడునెడ |దోణువిల్లు వెన శెండుగ సాత్యకి (దుంచెం (దుంచినన్, 

. గురుం డొండొకవి చల్లె తిన 
సరభనము'గ నదియు 2దునిమె సాత్యకి మణియుం 

ద్వరిశముగ నెక్కు వెట్టంగ 

శరాసనము లన్నిశీయేని, జక్క-డిచె వడిన్ 

అట్టియెడ నాచార్యుం డాత్మగతంబున. 

'రామునందును గా_ర్హవీర్యతిలీళు 
నందు నరునందు భీష్మునియందు దక్క 
గలుగునే యెందు నీయ న్త్రబలము పీని 

*యాళువికమ మద్భుతం బయ్యె జూడ, 

అని యగ్గించె. జారణసిద్దసాధ్యులు సంకీ_ర్షనంబులు సేసిరి “వెండియు 
నొండుకోదండంబు గొని యగ్నరుండు 2 దొరంగించినళరంబులు ఆనే 

యుండు శీదుత్తుమురు సేసిన. 

. పవీరున కై ననునిది 
25 వారూఢంబు గానిపనియే యనుచుకా 

కి వా శెల్లను క బెలుచం 

గై వారము సృసి రతని6 గారవనాథా, 

182, 

184. 

185. 

186, 

లీ, దిచూచెను [బమోదము తోడను దేవకోటి ఫోరెడు ర. 4. విస్మయము - 

కొన్ని (పతులు. ర, టులంత = వ. 

1. న= కొన్ని (పతులు; నమరియు వ. జి. [దుంచె _ కొన్ని (పతులు, ల, యెన్ని = 

ర. వ; యన్ని - క. ఘ. రు, 

1. యమిత .ట.వ; యందు ర. 

1. మరియు ౬ కొన్ని (పతులు; వెండియు నొండొక కోద౦ = వా. 2. దొరంగించు = 

ట. వ; దొడగిన - ఈ. లి. దుత్తునియలు _ కొన్ని పతులు; దుత్తుమురుగా జేసి = 

కొన్ని [పతులు. న 

1. లశకై - కొన్ని పతులు. 2. భావాంతర్గతము - ట. లి. నీవా ెల్లిను _ వెక్కు 
(పతులు. 4, నాతని. ;..రవుడు గౌనవ . ఇ. త. ల; నతనిం,.. రెలమి గౌరవ=వ. 
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187. వ. అహ్నలుకులు 1నహింపకో, 

188. శా. ఆగ్నేయా(న్త్రము |దోణుం జేసిన సముద్యజ్ఞాలికామాలికో 

ద్విగ్న ౦ బయ్యె పీసభంబు వారుణళరావిర్భావముం 'జేనెం తగ్గి 

ఛాగ్నిన్సూర్ప వెలుంగ నాళినివరుం డబ్బాణముల్ [(దానని 

ర్మగ్న వ్యోమచరంబు *లై తొడరి పోరం జొచ్చి నొండొంటితోన్, 

189. క. 'ఘోరంబు గాంగ వోవో 

కారము లెసంగంగ బలయుగంబును డయ్యం . 

వోరి వెడంబాసి శాంతము 

లై శెండును నిలిచె నమ్మవో(న్త్రము లధిపా, 

140. వ, ఆసమయంబున ధర్మజభీమనకులనవా దేవులు వై నేయునకు జానట మొ 
'తణీమిన  ధృష్ట్రద్యుమ్న |పముఖరథికవరులుం దలకడచి భారద్వాజూం 
దాకుటయు దుళ్ళానను మున్ని”డికొని మనదిక్కు రాజకుమారవర్ల ంబు 
వారలతోం దలపడిన నుభయబలంబులుం బురికొని యోవారిసావారిం 

జెనంగుచుండె నప్పు డక్కడ. 

141. క. నరుండు దనశేరు వోయె!డు 

"తరువున 2క నంత నేన కిది వ్యా న్ర్రములకా 

ధరం ేగూల్ప (గ నయ్యెడ న 

య్యరదము. గృమ్హుండు ర్వ్రకు టద్భుత మయ్యెన్ . 

157, విని సహిం _- వా. 

190, 1. జేసెను _-ర.వా. ౨9. జనంబు = కొన్ని (ప్రతులు; జగ౦బు = కొన్ని [పతులు. 
లి, గోపాగ్ని = "పెక్కు (పతులు; రోషాగ్ని వ, బవ. శ, వైదొడరి వ; ౩౫ 
కణగి = ఊ. ఎ. ఏవ. 

ల 
189. 1. ఘోరములు గాగ _ ద. వు వి, బోరబెడ - ద. 
140. 1. తరమిన _ "పెక్కు (పతులు, ౨. డుకొని _ కొన్ని [వతులు. శి. నంత నక్కాడ - కొన్ని (పతులు. 

| 

141. 1. G6- కొన్ని (పతులు, వి, నున్నంత - న, కొన్ని [పతులు. త్ర, దివ్య్యా్యన్త్ర లు కొన్ని (పతులు. 4. గూల్చగా నాత్తనియరదము . వా. క, నడవు ఎ ఖ. చ. 
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కొల నక్కబంబుగ తీనలు(గులమొన ఘటియించి కరముల దాని కిల్లు గట్టి 

సారథి లీల నశ్వములీ5 కార్యము. దీర్చునంతకు నవ్వుచు *నవుల నిలిచి 

ఆఅ. కీగారవమునం చాను గానీవాండును బోలే 

160. వ. 

నరద మెక్కి. శీనింక నడ్డపడంగ 

106లవియే పురారి కైనను వీనిచే. 
జచ్చు*ీవాండు గాక వై ంధవుండు. 

అనుచు నీ యోధవీరు లందజును ెండువడి యుండిరి గాని *యందు 

నొకండేనిియు నక్కున మార్కొనువాండు లేం డయ్యె నట్లు *గోపాలదే 
వుండును గ్ గీడియు బాల |కీడవిధంబుగా వివారించి యనాయాసగమనవిలా 

సంబు మెటయం జని చని పొద్దు వాలుట గనుంగొని పాంచజన్య దేవద 

_త్తంబు లొ త్తి రయంబు గె కొని యరిగి రాచక్కటిం గొందణు నరపతు 

లొండొరులం బురెకొల్సి కొని యడ్డపడి "తవులు వెట్టి బెట్టు నంగి సము 

(దంబు సొచ్చినయేలులుం బో లె నడంగి రట్లు నై నై'న్యంబు గడచి బలితంపు 

వల |వచ్చికొని వెలువడినమవోమత్సంబీ లును రాహుమ.ఖంబు * వెడలిన 
19వ చార్కులుం బోలె బొలిచి యట వోవుచుండ న నయ్యెడ నైనికులు 

సింధురాజుపని సాలించి తొలగి రి త్రెాఅంగున దు న్తరంబులగు!! బహుళబలం: 

బుల నిన్తరించి యయ్యిరువురుం దల లెత్తి చూచి తమలో ని ట్లనిరి, 

169. 

లీ. నలుగుల ఘటియించి యమ్ముల దాని క్రి న్రీమర గట్ట = కొన్ని [పతులు; నలుగుల 

నెడ(నిగు)డించి యమ్ముల...గట్టి - ర. వా. 4. యిమ్ముల...గట్టి - వ; యిషు 
A) A) 

వుల. గట్టి = ఏ. ఓ. ర్. దావాము=డఉ. ఠ. 6. నరదంబు = అ. గ, జ. దిం 

7. నవల _ కొన్ని (పతులు. 6. గౌరవమున = కొన్ని (ప్రతులు. 9. నితనికడ్డ = 
ఇ. ఐ. 10. నరిదియే చ. వా. 11. గాక నేడు నై_ంధ = డీ, ఏ 

1. న యో్యోధులు బెండు _ కొన్ని (పతులు; న య్యోధవరులు బెండు = కొన్ని (పతులు; 

న య్యూధముఖ్యులు బెండు - ఓ. వా; నీయోధులందజు బెండు = ఐ. ఒ. ద. శ. వ. 

వీ, యందొక్కండేని = కొన్ని (పతులు; యందొక్కరుం జేని = కొన్ని (పతులు. 

లి. యుమార్కొను - కొన్ని [వతులు. 4, గోపాలుండును - కొన్ని (పతులు. ర్, గిరీ 

టియు-_ప. వ. _6. నతి మనోవారంబుగా ద. వ; కాల డాలి దంగా - న. 

7. తవులు వడి పెనగి న కొన్ని (పతులు; తడవు పెనగిఎటలఎ.న; లు వెట్టి పెనంగిఆ 

చ (పతులు. 5. లుంబోలె = కొన్ని (పతులు; వి విధంబున _ఊ. ఏ. లి. 'వెలువడిన- 

కొన్ని ప్రతులు. 10. చందాదిత్యు = ఘ. యు. డ. వ; చందసూర్యు = ఊా 5 

11. బహుబలంబుల = పెక్కు (పతులు; బహువ్యూహంబుల - 9. ణ. 
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170. అ. 

171. వ, 

172. క, 

178. క. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

ఫి, జ సె వై ంధవుండు వీని!చుట్టను గ్భప 

శల్వగురుకనూజసౌమద త్తి 

కరకగసుతులు గావలియున్నారు 
9 €9 

పోటుమగలు గాన పూంచి పట్టి. 

అని పలికి వారశలలో నాజయ।|దథుం దస్సక చూచి వెండియు, 

పీ "కేమి గాచెదరు తా 

నేరూపున (బదుకు వీర "లేల సురలు జం 

భారియు గాచిన దన్నును 

బారోసమరి కాక నింగి బడనిచ్చెద మే. 

అనుపలుకులు నీ యోధులు.6 

దనయులు వినుచుండ ఘోేరతరదుర్గము "లె 

ల్లను గడచి కే లాభ చేశము 

సనం జొచ్చినవణిజు లట్ల సమ్ముద లీలన్. 

174. వ. 

175. తే. 

ఉని నరప్పరుషన శ్ర తములం గనుంగొని యారథిక జనంబులు విన్మయంబునం 

షదమలో ని ట్లనిరి 

“పెక్కునదు లీంది వెడలుట ేకుచావ 

శిఖలు గడచుట దారుణాశీవివముల 

బారి దప్పుట గాదె కుంభజముఖో [గ 

శూర యోధుల మిగిలి వచ్చుట దలంప. 

170. 

171. 

172, 

l. చుట్టును _ నూ. కొన్ని (పతులు. 

1. లా జయ[దథుం = కొన్ని (పతులు. 

1. లిల నాసురబ్బృంచారకులు - వ. ౨. నమరువాడ రథము బజివుము వేగన్ . 
బల.వ. శ, 

173. 

174. 

1. లోభ ౬వ. 

1. విన్మయంబున - చెక్కు. (పతులు. 



176. వ. 

177. క, 

178. క. 

దోణసర్యము - తృతీయాశ్వాసము శీర్! 

అనుచు నా'కృష్ణుల నుపలతించి. 

గురుముఖబహురథికళరో 

తృరముః చే నై నకొ_త్తగంట్లను సుమనో 
ఓ... అటి ౧౧ 

భరిత నవక ర్జి కార 

స్ఫురితాచలయుగముభంగిం కబోలిచిరి చూడన్. 

అని యగ్గించుచు సింధువి 

భునిశేదెస విగశాకు ల్రైరి భూవల్లోభ య 
వ్వనజాతు లెజ్టీ నెర లొ 

ప్ప నతని వీతంచి *యార్చి బరవస గీమలరన్, 

= ఠతవచధారొణందునో దుర్వోధశనుం ఢద్దనుతో ( దోలవడుథ్ = 

సం ?_78_87 

179. వ, "కడంగి రంత గురుపతి గూడవచ్చి కుంభసంభవకృతం బగుకవచంబుకతం 
బున భయంబు దక్కి బలంబునకుం దలకడచి తనరథంబు జయ।దీథుం 
డున్నదిక్కున కడ్డంబీగా. జొచ్చిన నతని నూలెల నున్నకవీరలోకంబు 
ముదంబున సింవానాదంబులు సేయ శంఖ భేరీస్వనంబులు సెలంగం దమతేరికిం 
గ్లదు రై నిలిచీనం గని కృష్ణుండు ీ గీడి కి ట్లనియె. టె అ ల్ న స 

150. క. ఆపద ముట్టినయెడ ని 

శ్లుపారంగ వలదె "రథికుం డీతండు శళ్వ 

176. 1. కృష్ణార్దునులనుప = కొన్ని (ప్రతులు; జిష్టుల = ఓ. 

177. __ 1. బోరిరి వ... ఇ 

178. 1. యెడలనిరాకు = ఊ. వ. 2. భుల- ఊ. ఏ, లి. కనులొప్ప-వ. 4. మిగుల = 
వ. క. మెసగన్ , మొప్పన్ వ. 

119. 1. కసిమసంగి రివ్విధంబున గురు - ఊ. ఏ. 2. థు(నిదిక్కున - కొన్ని ప్రతులు; 
థుని రథంబున = ఐ. ఓ. ణ. శీ. గారానిచ్చి ౬ అ. గ. వః గాబోనిచ్చి - ఎ. ద.వ 

గా నిలిపి = ఇ. ఒ. ఓ. వ. 4. శూరలోకం ౬ కొన్ని (పతులు. 5. పొలిచినం గ? 

కొన్ని (పతులు. 6. గిరీటి - పెక్కు ప్రతులు. ం 

180. 1. ధీరుడే వ. 
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181. 

182. 

168. 

184, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
షో 

తో పోఫద్దీ పుండు *మాదెసం 

జాసకళా వేది దర్పసంపన్నుండున్ | 

గోమునం చెరిగిన వాడు మ 

వో*మానోద' గచిత్తు డ ట్రగుటను సం 

క గా మంబున కలుకం డు 

| లే ద్రామభుజావీర్యదుర శ్రద్ స్ఫురితుండున్ . 

మనకును నితనికి వై ౦ధవు6 

1 డనునొడ్డున నయ్యె జూద మధి కౌద్దత్యం 

బున 7లువుము చిర కాలము 

కివునమున రారాజు నలుక (మందింపు తగన్. 

. ఈక(డు మీకు నాపదల కెల్లను మూలము ధర్మపుతు"దు 

ర్ల్యూతమునం బరాథవము *నొంద(గ శేసినపాపనిశ్చయుం 

డాతరుణీలలామమున కమ్మెయి భంగ మొనశ్చె వీడు నీ 

చేతులలా వెలుంగ(డు విశిష్టకుభం బిది నీకు ఫల్లునా. 

ఎజీ6(గినం జేరండు చేరుట 

'యెజు!కువ మై మనకు దైవ మిచ్చినసిరి యి 
(| 

ట్లణిమిన “యాలో |గక్కున 

కిట్రకు మిత(డు దెగిన మనమనఃపీడ 'ెగున్. 

181, 

159, 

188. 

184... 

2. ద్ధితుండుమా _ కొన్ని (పతులు. కి. మీచెన = పెక్కు పతులు. 

1. మహి మోద|గ = కొన్ని (పతులు; మ్యానగన్తచిత్తు _ ఊ. ఏ. ఖ. చ. అ, వ. శ. 

మన. ల (గామమునకునలు, [గామమునకునులు, [గామమునకు కీకరు డుద్దామ. 

అని పాఠములు. శీ. స్ఫూ శ్రీతుడున్ రీ 

1. కొత్సుక్ళ్యం = ఎ, ఈ. ఓ. త. తి, మనంబునను రాజు - కొన్ని (పతులు; మనమున 

వెన రాజు నవ. శీ. మండింవు - కొన్ని (పతులు; మర్గింపు = అ. ఇ. వ, 

ji. నింద్యూత = అ ఆవ. వి, దొర్గగ = వా, 

1. కమెయిన్ -బ. వ.వీ.వ.నూ 2, యీలో[గ -ద. వీ. నూ. లి. నరుమూ 

మితడు - వ. 



ద్రోణవర్వమను _ తృతీయాశ్వాసము 

185. మ. వెకవే సంపద. గోరి గాండివగుణావిర్శూత బాణాలి క్రి 

156. క. 

187. 

188. 

క్లుర యె వచ్చుట యిమ్మహీపతి కితం *డేలొక్కొ_ యత్యంతని 

ష్టురశారోోకిన్న తి నిన్ను. చాక దలంపం జోద్యంబు శ్రి డగ్గ మై 

దొరకో లర్జున ఓసీకుం దొంటి సుక ఎక సోమంబుక లిం జుమీ. 

ఇత(డు వడిన |బజ విచ్చును 

ధృతి నై ంధవు( డణిమెనేని( దెగు నాతం డు 

ద్దతి విడిచి 2పాటిపోయిన( 

కి బతిన కదియ చాలు గడంగు పటుశార్యనిధీ. 

అని "పెక్కుళంగులం జెప్పిన 152 వివ్వచ్చుం డచ్చ్యుతు నాలోకించి. 

॥ (దౌపది వడబన్నము లుద|గత "మేదిని. జెదకాల మి 
డ దె 

చాపరతం|తు( ci తనవళంబుగ 6 "జేసిన పీనిషేగర్వముం 

గోపము వెంపదే మనము గుంద(గ(6 జేయబదె యింత సెప్ప చే 

లా పొరిగొందు నీతని( జలంబు బలంబును నీవు మెచ్చ(గన్. 
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159. ఆ. ఒరులదిక్కు సనకయరదంబు నీతని 

యున్న యెడకు నడపు మన్న నతండు 

నట్ట చేయ దనకు నఫీముఖు లై వచ్చు 

వారి జూచి మనుజవల్లభుండు. 

190. క. మనమున గొంకక 'యెదురుగం 
జనియె నిజోగ్దతికి మెచ్చి జనపాలకు లె 

185 1. ట్టిరవై - వ. వ. డిందొక్క డత్యంత -ర. కి. ద్దతీ- వ; న్నతి తోడ దాకా 

ఐ. శ. నీదు తొంటి - కొన్ని (పతులు, 

186. 1. డడ్డ మైన - ద. వ; డడరె నేని - న. అ. 2. డాగిపోయిన - స. కొన్ని (పతులు. 

లి, (బతికినదియ ఎవ, ” 

187. 1. విని _ సెక్కు. (ప్రతులలో లేదు. 

188. 1. దర్పముం న. 

189. 1. రథము నరుపక యవ్విభు డున్న యొడకు - ద.స. 2. ముఖ మె_-ద. వ 



తర్క శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

నీను విచ్చలింప సేనా 

నినదం బెసంగంగ ఘోర!నిష్టురవృ త్తిన్. 

1901, క, తము. బిలుచుచు నివ్విధమున 

నమీచాటోపగతి నడరు జనపతి( గని చి 

_తము లంర నార్చి నిజశం 

ఖము లొత్తిరి శార్టధరుండు గాండివధరుండున్. 
న 

192. చ, ఎలమి6 "జెలంగు కృష్ణుల యహీనసముద్దతిం జూచి కళోకవి 

వ్యాలు లయి మానవేందుదెస నాసలు *మాని మృగంబు (భాంతి ను 

జ్వలిదనలంబులో నుజుకుచందముగా. గొని నీదుయోధపీ 

రు లకట చచ్చి. జచ్చె నని [మోయంగ నాతండు వారి కి ట్లనున్. 

199. క. భయ మేటికి వినుండు ధనం 

జయునిం గేశవుని నాదుశరశేకీలానం 

చయమున *నేర్చెదం బేర్చెద 

నయనానందంబు మీ కొనంర్చద. కిగడిమిన్. 

104, వ. అని పలికి పార్గుం గనుంగొని యవష్టంభంబున. 

అటి ధుర్కోదను( ఉర్జుణుం దొలనడి యబదిక్షేదీంచుదు = 

సం, 77౨80 

195. చ. వినుము కిరీటి దివ్యశరవేదివి నాం జను దేను లేనిచో 
టను మును సెల్లె నీకు. నిచటం జన నిత్తునె యిస్టు నీబలం 

190. . 1. నిశ్చయ వృత్తిన్ _ పెక్కు (పతులు; నిశ్చయ భంగిన్ = ఓ. జ; నిశ్చయ బుద్దిన్ = 
ద. ప. | 

191. 1. శాటోవ - ల. వా; చాటోవమున _న. వ. 

192. 1.కోపవి_ ఈ; వారువి _-వ. ల మాలి_ప.వ. లి. దవానంబు = వా. 
198. 1. లీలా-వ. 2. నెదిర్చి పేర్చెద -వ, వా; నేర్చెద జూడుడు = ఒ. లీ. (వీతిన్ వ. 



(దోణపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము కీరర్ 
% 

బును హరి నేర్పు జూచుటకు6 బోరికి వచ్చితి నీవు పాండురా 

జునకు జనించి తేనిం *దెగి చూపుము శౌర్యము న(న్ర్ర వీర్యమున్ . 

196. వ, అనుచు. [గూరంబు లగుమూ(డుోనా రాచంబుల నన్నరు నేసి శరచతుష్ట 

యంబున వాయంబులు నొప్పించి పదిభాణంబులు పద్మ నాభునురంబునం 

[గుచ్చి కీమునిగోల యొక్కకోలం దునిమినం గినిసి |క్రీడి యాతనివై6 జతు 

రశకినిశిత| పదరంబులు వరగించిన నవి యమ్మహీపతిమైమలువు చాశి 

మిట్టోపడుటయుం జూచి తొమ్మిదిదూపులతోడం బంచాళుగంబులు నీిగిడిం 

చిన్ నవియు నిషృలంబు లగుటయు కనిరువదెనిమిదో బాణంబు అడరించె 

నవ్వాలమ్ములు నమ్మెయిన వ మైన విషావంబున వాసుదేవుండు 'వానవి 

కి ట్లనియె, 

197. క. మున్నెన్నండు నివ్విధ మే. 

1గన్నది గా దమ్ము *లెడలె గాండీవము లా 

కివృన్నీ భుజములశ క్రి యు 

మిన్నక పోం జిత మిది యమి త ధ్వంసీ. 

198. ఆ. నీకు. జూడ ముష్టినెలవు నాకర్షణ 

గాఢతయును జాణగతియు( దొంటి 

యట్లొ యొండుభంగి యె తో(శెనో నాకు 

నున్న రూపు !సెప్ప వన్న పార్ధ. 

195. 1. దగ జూపుము = న. 

196. 1. నారసం = కొన్ని ప్రతులు. 2. ములుకోల = కొన్ని (పతులు. శీ. విశిఖంబులు 

పర-వ. 4. పడంజూచి - కొన్ని (పతులు; పడుట చూచి _ చెక్కు [వతులు. 

ర్, యమ్మవో(న్హ్రంబు లవియు నిషృలంబు - కొన్ని (పతులు. 6. నిరువై యెనిమిది ౬ 

కొన్ని |పతులు. 7. నిగుడించిన నవ్వాలమ్ములు వమ్మెన = కొన్ని |పతులు, 

197. 1. గన్నారగ జూడ లేదుగాం - వా. 2&2. లడరె. వ; వెడలె _ నూ. రి వున్నిజ 

భుజ = వ, 

198. 1. చెప్పు మన్న = కొన్ని పతులు. | ° 
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199. చ, పిడుగుల యట్ల ఈాశి రిపుబ్బందములం దెగటార్చు నాకి నె 
ప్పుడు భవదీయ! దివ్యశరపుంజము తాకుట నిప్పు కిపాల్లు వో 

యెడు నిది నీవు నిమ్మతివిహీనపుజంతువు ఉనని శేట్లకుం 

శెడుటకు నొక్కొ విన్మయము 'నెందెడు డెంద మలంత బొందెడుక్. 

200, వ అని యిట్లు దన్ను నిదించుకొనుచు గోవిందుం డడిగిన బురందరనందనుం 

డతని కి ట్లనియె నిది యొక్క_కవచధారేణంబు మున్ను |దోణు డొక్క 

రుండ 'యజుంగు6 ఒదంపడి నాకు నెణీంగించె నీప్పుడు నుయాధనుండును. 

చెటుంగు 'తెజంగు కిగావించెం గావలయు నిమ్మెయి మైమళణువు (తిలోక 0. 

బుల క భేద్యం బగుటీయు నీవు నెలుంగుదు వెలింగియు న న్నడుగ నేల 

భువనతయంబునందును కవన్తు పళారంబులు సియెజుంగనియపియుం. 

గలవే యది యట్లుండె నితండు దీని నగ్గురుకరుణం బడసినవాః డై. 

201. క, విను మాంటదివోలెం దన 

తనువున కడ్డంబు గాగ దగిలిచికొన్నా ( 

డనఘ యిటు లైన నె ట్లగు 
నని కీయెజుంగడు దీనివిధము లన్నియు 'దెలియన్. 

202, క, నాపింటికబలువు( చేతుల 

లావును జూడు మిడె నీతలం కీకుడుగంగ నే 

వీవిభునిం గవచరతితు( 

౩ కివలసిలంగ నీక యలశెద?ం గ్భష్టా. మె... Cap! ర్ 

199. 1. దీప్వశర = కొన్ని ప్రతులు, ౨, లక్కట యివున. కొన్ని [వతులు. శ. పొ ల్రబో- 
కొన్ని (పతులు. ఓ, నేమిచేతకుం = వీ. సు నేడు నేట్లకుం = పొ. 

200. - 1.ణంబున నైనది మున్ను -న. ల్లి జేసె గావ ఆ = కొన్ని పతులు. క. యు = 
“చెక్కు (ప్రతులలో లేదు. 4 నమ స్పవకా ఆ = న, య. 

201, 1. వీదగునని వ; నిటగు _ కొన్ని (పతులు. 
య 2. తలపడు = ప; ఇయమెరుగుదు _ 

వ. వా; యెరుగుదు మెన విధము _ వ, 

ఈమ 1.బలిమి_వ్య కొలది _ ఊ. 2. కుడుగుము _ కొన్ని పతులు, శి, విలసీల నీక 
వీని నలచెద గృష్టా ఎవ. - 



206. వ, 

207. 

(ద్రోణపర్వము లా తృతీయాశ్వాసము శీర్? 

శి 

అంగిరసుం డమరపలతికి నొక్కమహ్మోస్త్రం విచ్చి దాని నతండు నా కొసంగ 

నది నిఖలకవచనిక్భేదనశీలం బై యుండు చాన నిమ్మెయిమలజు వఅువుళ్లు 

కీచే చెద. 

అని వస నాదివ్యశరం 

బనూనమం। త! పకాళ మగునట్టులుగా 

గొనయము నం క జేర్చి తిగిచినం 

గని యశ్వశ్రామ వాహుగర్వం క్విలరన్ . 

ేఅధిపసర్వా(స్త్రఘాతి మై యతిశయిల్లు 

న(న్ర్రమునం జిత ముగ క'దెగయంద తునిమె 

నమ్మవో(న్ర్రంబు న ట్రది వమ్ము తాంగ్ 

నెటి(గి వెం గంది వారి కత డిట్టు లనియ, 

ఆచార్యపు|తు నృస్త్ర|పభావంబున నవ్విశిఖంబు వినివాతం బయ్యెం బునః 

(వయోగంబు సేసిన నది 'యొప్పమి కశయు నని వింటి *నావింటోీబలిమిన 

సాధించెదం జూడు మను *నవనరంబున నయ్యిరువురను దురోోధనుండు, 

తొమ్మిది తొమ్మిది 1 వాలికి 

యమ ్మాల మున్నేసి పటుశరాసారము వె. 

(గమ్మ్ంచిన మనచదెస దూ 

ర్యమ్ములునుం గీ ర్రనములు నార్పులుం “జెలంగెన్. 

208, 

205. 

1. వరుపుళ్లు(?) - వ. 2. గావించెద _ పెక్కు [వతులు, 

1. (పకారమగు = కొన్ని ప్రతులు. ౨. జేర్చి _- పు య. ల. వీ, వా. 8. లెసగన్ - 

1. అదియు నర్వాన్ర్ర = య. బీ. నెజయంగ దునిమె = జ. ద. చెగనంత(దెగ 

యంగదునిమె = వ, లి. గావుజెణిగి = ఈ. ఖ మ య. శర; గావుడెరిగి మ్మ 

- వోవుళురిగి = కొన్ని (పతులు. ఈ 

1. యగునని - వ. 2. నావింటి - ర. [వతిలో లేదు. శీ. బలువున “ద. ప. వం 
క. సమయంబున = “ఎక్కు (పతులు. 

1. చాలిక _ కొన్ని పతులు. క సంకీర్ష =వ. . 
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208. ఆ, అలిగి యవుడు గఅచి యన్నరుం డాన్ఫపు 

తురగములను నూతుం 'దునిమి వైచి 

రథము నఅికి యధికరయమునం దజచుగ 

నాంటె( గరతలముల నారసములు, 

209. వ, ఇట్లు విరథుండును వికలవాస్తుండును సై కవిషణ్ణుం డగునన్నరనాథుండు 

వెడం గగుటం గటకటం బడి యాకంకటంబు నిష్ఫలం బనుబుద్దిం బుచ్చి 

వై చి యొంీడొకకవచంబు దొడిగె నయ్యెడరు గనుంగొని (శ్రీ ఘంబునం 

దతె సనికోత ములు కిచతురంగబహుబలంబులతోం *గవిసి కవ్వడిం ర్జట్టి 

ముట్టి యలు(గులీసోనలు గురిసిన నతండు నంరంభ విజృంభితుం డగుటయు, 

210. చ. అజిముటి: [దెశ్లెం 'దేరులు గజావళి గూ లె; దురంగమాంగము 

ల్లిలికొని యె౯ మహిళా భటులు లెక్కకు మిక్కిలి సేన కీపాడుగా 

తిశలు మయి రప్పు క్ర ఎమ్హుండు నినాదము భూగగనాంతరంబునం 

దఅచుగ నొత్తె నిర్మథితోదానవనై న్యము( వాంచజన్యమున్ . 

211. త. పేంటు భీషణ మగునర్జునా |కమంబు 

ఘోర మైనమురారిశంఖారవంబు 

నధిక భయసం| థభమంబుల నావహింప 

నధివ నలుగడం *బఅచె నై న్యంబు గల(గి. 

212, వ, "ఇ త్తెజంగున. 

208. 1. (ద్రుంచి _ కొన్ని (పతులు. 

909. 1. విషన్నుం = లి; వివర్ణుం వే, వి, డుక(గ వ = కొన్ని (పతులు. లి, తురగ 

. న్యందన బహుళంబులగు బలం ఎ వ; చతురంగ బలం = కొన్ని (పతులు. జీ. గదిసి = 

ఊం, ఖ. వా. ర్, జుట్టు ముట్టి =ల. 6. వానలు = కొన్ని [వతులు; వాన గురియ_.వ. 

210. 1. రూలె-వ. ౨. పెల్లుగా _ ఉ. 8. నరిశె నరుండుక్ళ - ద. వ; నరకిన యవ్లుకృ- 
శ a ల ల ల; నురుమయి రప్పు కృష్ణుడును నొక్కట భూగగ వా. శీ. ఇాతవ వన్య = వ. 

211. 1. అట్టు - పెక్కు (పతులు. విచార - రల. 

212... 1. ఈ వచనము కొన్ని |వతులలో లేదు: 
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818. క. మును సంకటీపడి మూకలు 

గన కని కివిచ్చుటయు. బిదప *గాండివి 5మెటఆ సెం 

బొనుంగుపడి యుండి తగుగా 

డున కమండుమహానలంబుపోల్సి_ మహీళా. 

వీత, వ, అయ్యవసర బున సింధురా జరతకం బై నబలంబు సంతోభసహితం బగును 

తాహంబునం బొద!లి శంఖ ఖేరీపణవాదీీక్వణన మేదురసింవానాదభరితరోద 

సీకుహారం బయ్యె నచ్చిడిముడిపడుట యవలోకించి. 

215. క. మందస్మిత సుందర వద 

ఛేందు లగుచు హరియు నరుండు నే జేజం [వియముల్ 

డెందముిలం బొంద భవ 

న్నందనునె నురవడించినం గని *కడంకన్, 

= వృవనేనుండు లోనగు నానమం(డురథివ లొక పెట్టీ యధ్ధనుపైం గవియవీ. 2= 

సం. 7/0! 

16. క. వారల బొదువ నడరుబలు 

శేరులమొ త్తముల మిగిలి ది _పపటీరథో 

చారు లగుచు నెనీమం|డురు 

వీరులు దటిమిరి నితాంత వేగోజ్ల్వలు లై. 

917, వ. వా "రవ్వ రెవ్వ రంశుని. 

210. 1. సందడి పడి = ఇ; సనకట పడి = వ; సంకుల పడి = న.ప. 2&2. పడు మూకలు = 

ర.ల. కి. బరచుటయు శ. 4, గాండీవి వెసన్ _ వా. ర్. వొలిచెన్ వ. 

6. బొదలు మవోనగంబు = వ. - 

214. 1.వి-ఘ.చ.బ. 2. రణన - ఓ. న. ల. వా. కి, పొటవలో _న,. 

215. 1. లొంద(దం) గ(ను) భవన్నందనువై - కొన్ని (ప్రతులు. 2. కినుకన్ -ట, 

216. 1. మించి - జ. బ. ౨9. రవో_కొన్ని పతులు రయో-న,. లి. మండురు _ 

వ. సం. వా. 

217. ఓ. వారెవ్వరం శేని _ పెక్కు (పతులు; వాశెవ్వ రనిన ౬ ర. | 



480 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

218. క. దండిమగ లైన వృషనే 
నుండు 1శలు(డు వై ంధవుండునుం గృపు(డును గ 

ర్లుండు గురునందనుండు ళ 

ల్యుండును భూరీ శవుండు నుర్వీనాథా. 

219. వ. 'అందటు నొక్కుమొగ బై, 

220. క. తనదైైనప్రతిన నెఅవుట 
కును మఖోోపాయ మది యగుట నట్లు సుయో 

ధనుః బరిమార్చ( గడయగుఫ 

లును. దలపడి రా త్మశంఖ ఘోప.ంబులతోన్ . 

221. క, అట్టియెడ చేవద త్తము 

బట్టా శై నరుండు "పెక్కుపిడుగుల | మో(తకా 

జట్లు వలిచుతన్ని నదము 

పుట్టించెను దిగులు నీదుపుతకుసేనన్. 

2౨౨. క, చెవులు బీటలు వాఆఅంగ. జెల(గునమ్మ 

వోరవమ్మున *కులుకక యతనిమీ(ద 

విభుడు గర్జాదులును శర వృష్టి గురిసి 

కడం సై ంధవుదిక్కు.న కడ్డపడుచు. 

22కి, న, ఆసమయంబున నశ్వశ్రామ 'యుబ్బి జెబ్బదిమూండుమార్షణంబుల ముర 

వైరిని ేభల్ల[తయంబునం జార్జుని వై దుళరంబులం దురంగంబీలం గేతువు 

£18. 1. గురుడు_ర. ౨, [శవను డుర్వినాథా - వ. 

219. 1. ఇటందరు _ వ, 
య 

220. 1. రందరును నకుంఠిత బలులై _-ట, వ, 

221. 1.ఇట్టొశకై_వ. 2. బిట్టుపరపు? వట్టువరచు - వ._ 

222. 1. కలుకక - ల. ౨. రధిప- కొన్ని (పతులు. 

Pram 1. యు డెబ్బది మూడు - జ. న. వి, బాణ|తయం ఎ యు. శీ. లగేతనంబు 

నొక్క విశిఖంబున నేసిన _ న. న 



224. సీ, 

₹25, వ. 

226, క. 

297. అ. 
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నేసిన నవ్వాసవి యతని *నూటయాజింటను గర్హునిం ర్స్ దింటను వృమనేనుని 
మూటను నొప్పించి యొక్కక శ్రి వాతియమ్మున శల్యుకీ చాపంబు 
ముష్టికిం (దుంచిన, 

వేగంబ వేలొక్కవిలు గొని మబ్రేశుం డతనివై దొమ్మిదియమ్ము !ఠేయ 
ముప్పదిరెంటటను మూ(ట 'నేనిండిను బడియింట కీనజువదిబాణములను 

గర భూరి శవఃకర్ణ నందనకృపగురుపు[తు లేసి రన్నరుని మణియు 

నాతనిమీ( దివ్యా స్ర్రంబు లెదు గోవిందోమై స స_్రతివిశిఖములును 

(లౌణి రనిగిడ్తించె నట్టిసందడి జయ[ద 
థుండు వారలమటువున నుండి పజఅె 

సరభ6నముగల (దిస్తవతిసాయకంబు 

లమ్మవో బాహు దెస. "గొౌరవాధినాథ. 

ఇట్లు చెక్కం |డొక్కవెట్ట "పె ల్లేసినం గినుక "నూనినీనవ్వు రౌ(ద 
రసం కీలు నలంకరింప. 

వడి రాభేయునీ నాతని 

కొడుకును బం|డెంట 'మూ(టం గుదియించుచుం గ 
వ్వడి యొకబలుతూపున నే 

క్కుడురయమునం కిదుని మె శల్యుకోదండంబున్ . 

తునిమి తేన యతని. దొమ్మిదియమ్ముల 

[నుక గ జేసి మూట సోమద త్త 

294. 

226. 

4. నోలి యౌారింట- వ; నూటరువదింట _ న. బదియేనింటను _ ఓ. 6. బర 

మూటను ద. వ బదమూడింటను వ. "1. వాలము న న. రీ. ఇావంబు 

[దుంచిన ను ద. స 

1. లేనె - చెక్కు (పతులు. జి. నిరువది _జ. శి, దీవ్యాన్ర్రంబు - వ. 4. వై 

ఐ. బ. ల. శీ. నిగుడించె కొన్ని [పతులు, ర. నంబుగ న వ్పతి సా వ. 

1. బూనిన = కొన్ని (పతులు. ని, "రౌదంబు నలువందనలం - అ, 8. బు వదనంబు 

నలం . ను, రో. న. 4 

1. రెంట బవ. వి. [దుంచె = డీ, 

1. కినుక నతని _. అ. జ. బ. ° 



226. వ, 

కల, శా, 

లీల. వ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
F 

తనయు నెనిమిదింట | చౌొణిని నిరువబే 

నింట( గ్భపుని నొంచి నిలువరించె. 

మణీయు నిఠువడి మెటుంగువాలన్ము్తు కేలశ్వ శ్లామియంగంబునం (గుచ్చె ని 

ట్రందణతోడను [గందుకయ్యంబు సేయీన 'మయంబున నొక్కొ క్కమరి 
వారిపిణురోద నోర వాణజం దోంచయజయదథు చేయం శదీఅకున్నం దమ 

కంబున నెడనెడ నణీముణింద| దథంబు దెన సికు నతండు వాటి విడిచిన 

విశిఖంబులు నూజుగల వప్పుడు భూరి[శవుండు వాసుదేవుని *శేతిమునికోల 

10నాకక్రోలం దునిమి కదిసి (కడి మేనం 1 ద్రిస ప్ప వలిశరంబులు వరగించెం 
దక్కటివా!జీరును నొక్కమొగిం [గూరనారాకిచంబులు గుప్పించి 
నొప్పించిన, 

కోపాటోపీమహో గమూ _ర్రి యగుచుం గోదండటంకారలీ 

లాపూర్ణ ౦*బుగ భూనభోంతర మతం డయ్యోధులక వాణజా 

లాపాతంబున దూల నేసి చటుల వ్యాపారఘోరానిలా 

శెపతోభితబారివావాచయభంగిం జూపె నేపార(గన్. 

అట్లు విచ్చియుం "గూడికొని *మూంకలం ీగూర్చికొని యొండొరులం 

బురోకొల్సి కొని. 

బి26, 

230. 

1. నశ్వశామ యంగంబున నిరువది( మెరుంగు వాలమ్ములు (గుచ్చె - . వ; నిరువది 

నాలుగు వా ఎ ఘ.ర్వు. డ, 2, యురంబునం = వలె తులు; య యరదంబునం = 

అ; గలయం |గుచ్చె - ఊ. ఏ. లె. నవసరంబున = ద. ప, ర, వ; నెడ = ఎ. త. దన 

నిల్చి ఘోరనారాచంబు లేయ జయదథు = ట. వ. ళ్. నరవాజం దోచు.స్క; నొర 

పారం దోచు వ; దోశెంచు జయ్మదధు = అ. గ; జారి పారం దోచు- ఆ. ద. ప; 

నగ పాటు దోచు ల; వార బోరం దోచు ర; నరవరగా దోచు = ఓ. 

6. చేటవడకున్నం - ద. ప. 7. కుబాట ల. శ, న. రి. వుండు వట్టిన ముని = 

జా, ఇ; వు మునికోల _ చెక్కు. (ప్రతులు. 9. మును(లు) - కొన్ని (పతులు, 

10. నొక కోలం _ చెక్కు (పతులలో లేదు, 11, (ది - కొన్ని [పతులలో లేదు. 

12. ౮ లొక్కుమ్మడి = 9. టన. 19. 

చ జాలంబులు ఎగ, ఘ. బ. 
ఛ్ 

1. సమ్మగ - ఇ. లి. బగు =ఎ.వ. శి, కేనీ - కొన్ని పతులు.. 

చ నిచయంబులు = ఖ. చ, వ; 

1. గూడుకొని - పెక్కు (పతులు. వి, మరల మూక = కొన్ని (పతులు, లె, గూర్చు 

కొని = "పెక్కు (పతులు. 4, కొల్పుకొని _ "క్కు (పతులు. 



281. క. 

వలీ, వ, 

288. సీ, 

284. క. 
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9 

ఆరథికు లొక్కమొగి న 

వ్వీరుని సె 6 కీగవియుటయును విస్సురితళరా 
సార మతండు 'నిగిడించిన 

వారిబలము లెల్లర క్షవారిం 'దేలెన్, 

ఇ-తెఅంగునం బెరలచుం శబొదువుచు భవదీయనై నికలోకంబు వోక 
ఊెనంగ ననిన విని కీయప్పు డేమేమి యడియాలంబులతో నెవ్వరెవ్వరి 
సిడంబులు మెజిసియుండె నని యాంబికేయుం డడిగిన సంజయుండి 

ట్లనియె. 

(పస్ఫుర చ్వానరపతియును సింవాలాంగూలంబు నుజ్జ్వలగోవృషంబు 
వారణకత్యుయు భూరిమయూరంబు *సితయు( గాంచనసింధురంబు 
ిరత్న యూపంబును రజతవరాపహాంబు నుర్దీష్యమానమహో రగంబు. 

గేతనంబుల నొప్పుం గీడికి నాచార్యసుతునకుం గృపునకు సూతజునకు 

నతనినందనునకును మ చావనీశ్వ 
రునకు శలునకు భూరి శవునకు శనై ౦ధ 
వునకు రా రాజునకు నిట్లు దనరి * మెలియు( 

బడి సిడంబులు నభమున( 5 బభలు నిగడ. 

మనళతొమ్మి సిడములకం 
బను నుజ్జ్వల మగుచు 'నొక్కటియ వికె, యొం 

ని త 

౨81. 

లిక2, 

288. 

1. కో త్రము లొగి నప్పురు షువై గవియుటయును స్ఫురిత ఘన శరా వ; కోత్తము 
లొగి వవ్వీరు _ కొన్ని (ప్రతులు. 2. బొదువుటయును = కొన్ని (పతులు. కి. నిగుడిం 

చిన = సెక్కు |వతులు; గురిసెను నీ వారి - ఊ. ఏ. | 

1. బొదలుచు - వా. 2. యాలంబులో నెవ్వశెవ్వరి - వ. 

1. శిఖయును ౬ కొన్ని (పతులు; సిత కదళియు హేమసింధు _ నొ; మ్మదరాజస్య 

శల్యన్య. . -సీతా మప్రతిమాం శుభాం = పి. పి, ఎస్. దోణ. 98-18 8. రత్నమ 

యూఖంబు - కొన్ని (పతులు; సౌమద త్తే పునర్యూపో - వి. పి. ఎస్. ద్రోణ 92.22 

8. సింధుపతికి నీ య్యగసుతునకు బరగీ సిడములుజ్జ్వలంబుగ వ _్థించె నుగభంగి - 
ట.వ. 4. వెలుగు, వెలు”, మెజయ, మెరనె - అని పాఠములు. కీ. |బస్ఫుట 

ముగ - ఊ. ఏ. 

లిలి4. 1. నెక్కుటి యర... . . 



464 శ్రీమదాంథ మహాభారతము. (ల వో 

దును *దాన తోంచు నయ్య 

రునుసిడము మహో (గతం గురుఊలినాథా. 

95. తే, అనుడు న మ్మేదినీళు( డి ట్రనియె నట్లు 

కీడివిస్మయావవారణ కీడ సలుప 

గురునిదర్పంబుచే నాక *సానినధర్మ 

నూనుసె న్యంబు "లె ట్టయ్యె నసూతతనయ,. 
6... య 

X86. వ, అనుటయు సంజయుం డతని కి ట్రనీయె. 

£87, క, ఓఅయ్యెడ భేచరులకు వెజ 

&ీ86. వ, 

ట్ 

క్ష 

గ య్యుడుచందమున నట్రాయవసరమున బి 

ల్కయ్యము గురుపలమ తో 

కి య్యె యుధిష్టిరబలో చ్చయంబున కథధిపా. 

1ఆసంకులసమరంబున బృవాళ్ల త్తుని తేమధూ_ర్టియు ధృష్ట కేతుని వీ 

ధన్వుండును నకులుని వికర్ణుండును సవాదేవుని దుర్ముఖుండును సాత్యకిని 

వ్యాఘదత్తుండును *దలపడిరి శల్యుండు కీనేనాముఖంబునకు వచ్చుచుం 

బోవూచున్న వాం డగుట నుచితంబుమెయి ర్నచ్చటియనికి. జొచ్చి |'చౌవ 
చేయులం చాంకె భీమసేనుని నలంబుసుండును ధర్మునందను నాచార్యుుం 

డును కమార్కొని రప్పు డయ్యుధిప్టిరుండు, 

2. చానె _ కొన్ని ప్రతులు. 

1. యమగురణ - న. 2, గొనక _ కొన్ని (పతులు. 

1. అయ్యెడ నభళ్చరుల వెల - స. "వెక్కు (పతులు; అయ్యెడ నభశ్చరులకు = కొన్ని ప్రతులు. 2 నయ్యమనందను బలోచ్చయము - వా. 

1. అట్టి సంకుల - కొన్ని (పతులు. ౨. మార్కొని రవ్ప్చుడ యుధిష్టిరుండు = వ; 
శలుండు ((చౌవ చేయులను ఫీమ-_ వా. శీ, సింధురాజు కడనుండి యగ్గలిక మొగ్గరంబు 
మొగంబు వకువచ్చు _ ఓ. త. 4, చుం(నుం)డువాడు = చెక్కు. (పతులు, ర, నచ్చాట 
యునికిం జేసి (చాప? ఈ. ఉ. ర, దలవడి _ కొన్ని (పతులు. 
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-: ధర్భ్రరాజా (దోజునితో యుద్ధము నేన యోశీబోవులి ఎం. 

సం, ?_81_18 

289. క. గురు!మెయిం *దొంబదిసునిశిత 

శరముల నినుచుటయు నతండు స్మకోధుం డై 

యిరువది యేనిట నాతని 

కన లము నొంచి పొదిపె ను[గా(స్త్ర స్ప)ములన్. 

240. క. రథమును 1నశ్వమ్ముల సా 

2౮థి. దన్నును గప్పుశరపరంపర లెల్ల౯ా 

వృథ సేసెం గరేలఘుకా 

(పథితుం డగు ధర్మసుతుండు కలాణఘములన్, 

241. చ. అలిగి గురుండు ధర్మజుశరాసన మే _క్లెఅ( (దుంచి 1-వెక్కుల 

ముల సతురంగనూతముగ ముంచె రథం బది యెల్ల 6 జూచి సే 

ఏన లతండు "పేళ్ళి నిమ్మనుజనాథు(డు సచ్చునొ కయోడి పాలునో 

బలిమి *దొఅంగి పట్టువడి పాడణిపోవునొ యంచు నున్నెడన్. 

242. క. ఒండొకవిలు గొని ధర్మమ 

తుం డానివిడా(న్ర్రృసంతతులు రయముమెయికా 

ఖండించి తీ వరళ్ళుల 

మండెడుఘనశ క్రి వై చె మార్తురు దల(కన్, 

289. 1. చె = కొన్ని (పతులు. బి. తొంబది, తొమ్మిది ఎ అని పాఠములు; నవ -త్యానత 

పర్వణాం - పి. పి. ఎస్. దో 98-18. 8. మున్ బగిలించి పొదివె = ఎ. 

240), 1. రథ్యంబుల = పా, ది, రథినిం. దనుగప్పు - ర. త; రథిని దనుంగప్పు = 

/ ర.డ, లె. లాఘష (పథి - వ, 4. హౌర్టివ ముఖ్యా - ఆ. 
భి 

241, 1. పెక్కు టమ్ము - చ. వ. 2. నలుగురు డేచె ర్చెనిమ్మనుజ - కొన్ని (పతులు. 

క. పారిపోవునో _ వా.. 4. దలంకి = పెక్కు (పతులు, 

242, |. వివిధా(స్త్ర సంత - ఒ. జ. వ. 
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248. సీ. శక్తి 'యాచార్యునిళ క్కి మాయించు. బొమ్మని చూపణెల్లను నజ్జు లెత్తి 
రక్కుంథభసంభవుండపుడు [బవ్మో(స్ర్రు[పయోగంబు చేసిన నుగథంగి 

నయ్య( స్త్ర మాళ క్రి నద్భుతంబుగ చేల *గలపి యుధిష్టిరుగీవలను నిగుడ 

నమ్మహీవిభుండు [బవ్మో(న్ర్రంబునన యదియడంగు నట్లుగం జేసి 

యతని మేన 

శే, నై దుదూపులు కనాలి శరాననంబు 

దునుమ గద గొని వె చె నుద్దురత నతడు " 

పతియు గద 'వై వ దత్సన్ని పాతీజాత 

చటులపొవక జ్వాలలు చదల రీసిగుడ. 

లిఓ4. వ, (దోణుండు కోపించి. 

45. లే. ధర్మతనయ. రథ్యంబుల ధరణి. గూల్చి 

ధనువు6 ేతువుం దునుమాడి తనువు నొంప 

నాత( డరదంబు డిగ్గి నిరాయుధుండు 

నూర్ద్వ బావుండు నై యూరకుండె నధిప. 

246, క. కనుగొని గురు డవ్విభు నే 

యను 1బొడువను జేతు లాడీికట పార్ళ పములం 

దనచూడ్కి.6 తఎడినవాయకథ 

మనుజడ్వొపీసముదయమ. ల మడి! యించె వెనన్. 

క్షే, నాచార్యుని అ చి. వ. గలిపి ఎ అ. ద. బి, లి. వలన = చెక్కు. (పతులు, 

4. నినిచి - ఓ; నించి - ౬. 5.భయద -వ. హా. 6. నిగుడె - కొన్ని (పతులు, 
248, 

245, 1. 7తనమును (ద్రుంచి = వి. 

246. 1. బొదువను _ పెక్కు. ప్రతులు; ఇట్టను - ఇ. ఈ; బొడువంబ ట్ర జేతులాడక శెలనం- 
-ఒ. ఓ. ర బొడువను రవుల_ కేతులాడక పార్గ్వ్వంబున జూడ్కి - వ. 2. కాశ్చర్య 
ముగా - కొన్ని (పతులు; కప్పార్శ్వములం = కొన్ని (పతులు. .లి. బడ్డ = కొన్ని 
(పతులు; బడిన వారిరథ - వ. ఢీ. నిచయములను _ వ. 5. యగ జేనెన్ _ పెక్కు. 
(ప్రతులు. “ 
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947. క. *పోనీండు పఫొదువు గుంతీ 

సూనుని గురు డనుచు నుండ జూసజిగము ల 

మ్మూనవపతి కియతిరయమునం 
చా నెక్కెం బాజీ పిన్నతమ్మునిరథమున్, 

246. వ, ఇట్లు పాండవా[గజండు సవాదేవునిీరథం బెక్కి తొలంగం దోలుకొని 

పోయె నట్టియెడ. 

249, శే. మధూ _ర్లి బృవాళ్ష | త్తుశితశరముల 

నొంచి విలు (దుంప *నొండుధనువు కీరయంబు 

కివఅల( గొని *వాయసారథిధ్వజయుతముగ 

నతనిమ స్తక మిల గూల్చి యార్చి నతడు, 

250. చ. కడువడి వీరధన్వుండు (దిగర్హులు శీవొంగంగ కృష్ట కేతువిల్ 

నడిమికి. |దుంచినళా మొగమునం దళు కొ_క్తెడు *కెంపుసొంపుతోం 

బిడిముడిీపాటు లేక యతిశ్మీఘమున౯ ఘనళ క్రి నాతం డె 

క్కుడు మద మొప్ప నాన్ఫపతిం గూలంగ వై_చె సురల్ నుతింపంగన్ 

251. వ. సహాదేవుండు!ను మగిడివచ్చి దుర్ముఖునిం దలపడి దోర్విలాసంబు క! మెజియం 

బోరి పోరి. 

247. 1. పోనీక _ కొన్ని (పతులు. 2. యును - ఇ. ఐ. లి. బోయి = కొన్ని (ప్రతులు. 

248, 1. యరదంబెక్కి = కొన్ని (పతులు. 

249. 1. రయమున నొండు ధనువు - కొన్ని ప్రతులు; నాతండు నొండువిలు = ఏ; వాతండు 
నొండు ధనువు - క. 2. రయమున - స. కొన్ని (పతులు. లి, గొనుచు వాయ 

రథ సూతశకేతన యుతముగ స. 4. పోయి-= ౬. 

20. 1. వోరగ-బ. ర.వ. ల, వీరశేతు-వ. శి. చుడున్ - చెక్కు (పతులు, 4. నేవు - 

కొన్ని (పతులు. + 5. లేక యుండ సతి _ వ. 6. మదమొప్ప - పెక్కు (పతులు. 
ముదమొప్ప - వా. + 

251. 1. ను - చెక్కు. [ప్రతులలో లేదు; మగుడి = చెక్కు (పతులు. బి, నం బోరి పోరి 

యంత నిలువక = 6, అ + 
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252. ఉ. కేతువు. +గూల్చ్ రథ్యముల గీటడంగించి శ రాసనంబుతో 

సూతునికంఠముం దునిమి *నుక్కాంగ నంగము వాణపంచక 

న్యూతము నేయ నీదుతనయుం డరగె౯ా నిరమి|తుశేరినె 

కాతతకిన సం[థముం డయి రయంబునం ఇాండవనై న్య ముబ్బంగన్. 

£5ల, వ. *అరత నిలువక. 

వ54, కే. *తజీమి సహా దేవు డాతిగ _రీ4ఊతీళ 

తనయుం డగు నిరమి[త్రుని దునిమి యొచ్పె 

ఖరునితల క చెవ్వ నేసి రాఘవుడు మెజయు 

శెటి(గు *దోంవ నీసేనకు వెఅపు గదుర, 

£55. క. నకులునీం దాణి వికర్ణుం 

డొకశేపరి మొనను జెనంగ *నోపక' కితిరిగెకా 

సకలబలను జూడగ "జా 

తికి బై కొని యడరి తగరు *డెరలిన మాడ్కిన్. 

256. ౩, 'వ్యా(ఘదత్తుండు సాత్యకి న స్త్రవృష్టి 

"ముంచే ముంచిన నతడు కోపించి నూతు( 

కదిపి పహాయములం *బొంగొని చటులవృ త్తి 

జంపె నమ్మగధథఉితీశ్వరుకుమూరు. 

252, 1, [దుంచి = "వెక్కు_ (పతులు. బి, (సుక్కక యంగ = కొన్ని (ప్రతులు. 8, అజ్ఞ తోడు 

తరయం ఎట. వ. 

258. 1. ఈ వచనము కొన్ని [ప్రతులలో లేదు. 

£54.. 1. తరమి _ పెక్కు (ప్రతులు. 2. కితీళు తన _ కొన్ని (ప్రతులు. శి. ెగనేసి _ ఇ. 
4. దోవంగ సేనకు = కొన్ని (పతులు. 

బలల... 1. మరి, వడి _ అని పాఠములు. ౪. నోర్వక - కొన్ని (పతులు. 8. నరిగిన్ _ 
వన. 4. తిరిగిన మా _ = కొన్ని (పతులు; దెరలని = తి. 

256. 1. ముంచుటయును నతండు న. కొన్ని (పతులు. pA .విల్లుంచి = యిం ళో, ఏ. జంపి = 

"క్కు (పతులు. &. బోనీక చటుల , నాద. ప. 
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259. 

80, 
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. 1కలగండుోను డౌపదీపుత్రుల నెవుర నై_చై దుజాణందుల నేసి మటి 

యును మార్గణనికరంబులు *నిగిడింపం జలింపక 5వా రాసౌమద త్తి నొక్కు 

మృడిం జుట్టుముట్టిన నతం డందటి కన్నిరూవు లై యేపునం 6 బెనంగుచుండ, 

హారిసుతనూతి *మావుల బకాంతకనూనుండు చాపముకా యుధి 

'స్టిరతనయుండు గెతువుం గడిందిమగంటిమి. [దుంప సూతునిం 

బొరిగొని'యె౯ వెనకా నకులప్పుతకు. డిమ్మెయిం శజిక్కు వడ్డం జె 

చ్చెర సహాదేవనందనుండు సేసె శిరంబును *మేను 5ీవేలుగన్, 

వెస మారుతియు నలంబుసు(డును బోరుచో నర్ధానవేం[దుని 

యంపలేబలువు 

చేత నతండు మూరగ్చిల్లి యాలోనన తెలిసి * కాటుకికొండీపొలుపు గెలుచు 

నాతనిమేను 5 పె ల్లలరిన మాదుీవు తెజుంగుగా జేసిన నుజక వాండు 

మాయావిలాసో[గ కాయంబు గైకొని యఖిలదిక్కుల దోంచి *నిఖలబలము 

. ినుటిపి నెత్తురుకేలులు వణపి భీమ 

సేన మాయన్న బకుని *నాలేని చోట 
నట్లు "నీసితి గాక నీయలవు6 జలము 

నింక మెఅయంగపజేవచ్చునె యేను గలుగ. 

+ అనిన విని కెంపు గనుగవ నడరం గినిసి 

యుజ్ఞ వత్ Ks ఎలాగ ప యోగమున. [అ 

బిర. 

బి58. 

1. శలుండు (చౌ - కొన్ని ప్రతులు; ళల్యుండు = వా. 2. ను-వెక్కు [పతులలో 

లేదు. శి ను-వెక్కు (పతులలో లేదు. 4. పరగింపం జలిం - క. ఘ.డ. త. 

5. వారాతని నొక్కు = వొ. 6. ఉలంగు చుండ ౬ వ. 

1. వాజుల - ఎ. ౨. యొప్పె నన్న కుల - కొన్ని పతులు. శి. జిక్కు పెట్టి చె = 
వ. ఓ. నట్ట వ, ర్, శెండు గాన్ ర. వ. 

1. బలుపు = జొ. వ. బి. కాటిక అచ, రవ, ౨. (పోవు = పెక్కు (పతులు. 

4. చెలువు (గెలుచు చెగడు - కొన్ని (పతులు. 5. సెల్లడరిన - కొ ్నగ్మిపతులు. 

6. గు కొన్ని (పతులు, 7. యతని - కొన్ని (ప్రతులు. 8. నులిపి = కొన్ని 

పతులు. 9. నే-కొన్ని ప్రతులు. 10. బలము -వ వా. 11. నిత్తునె - 

ఖ. చ, వ. 
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61, వ, 

శ్రీ మదాం ధ మహాభారతము 
|e) ల్ 

భంజనాత్మజుం డమ్మాయ క వాయం చేసి 

ికణీమి 3 యేసి యారక్కను ఐఅవె నధివ, 

ఇమ్విధంబున మనదిక్కునం జేయం గలదొరలచావును "నోటమియుం జూచి 

మూకలు గలంగినం గుంభసంభవుండు రోషసంర క్రలోచనుం డయి తల 

కడచి సాత్యకి పముఖిపాండవపత వీరోలం (గూరనారా చనిచయంబుల 

నిలువరించి *ఉనెజయంబొలిచి నిలిచి సెుఅయుటయును. 

262, చ. తటిమి ఘటోత్కచుండు బలదర్చ*ము లేర్పడ [దోణుమీంద నే 
Be కికడ కెరం గాంచి చనీదెంచి యలంబును? డమ్మరవాపురుం 

గులియు(గం * జేసె శీశాతశరకోటికి నడ్డము సొచ్చుసాత్యకిం 

విణి(దికి (దోశి యద్దనుజు కీమతనూజు(డు $9నొంచె నమ్ములన్ ॥ 

వం అలంబునుండు భుబోత్ళచునితో యద్ధంఖు నేనీ చచ్చుట == 

సం, 7_84_1 

268. క. 'భూరెచక్రంబు వెస నలంబుసు౭డు చైవం 

జెలుచ గద వైచి పొడి సేసె ఖీమసుతుండు 

కడుందురులు కిగవిసి కఅచుకరణి యయ్యయ్యె 

మూక నత్తునియలు *వెసం చాంకునపుడు. 

260. 1. మాయన. ౨. బల్రిదుండగు రక్కను _జా.ణ.స. లి. యా రక్కుమని 

చార బరె్వవి . వా. 

261. 

262. 

268. 

1. నొప్పియు నోటమియుం = ఓ. ల, లి, (పతిపకవీ = ద. ప. వ; పాండవ వీరుల 

ఏ, వ. లి. లునిగుడించి - ఒ; ల నొప్పించె మరియు గ. &. నొప్పించి మరియు 

ను-జ. బ. ర్. నిలిచి = పెక్కు వతులలో లేదు. 

1, తరమి -_ సెక్కు. (పతులు. 2. మెలర్ప్చగ = ఒ.వ. లి. నడరంగ = కొన్ని 

(ప్రతులు. 4. చెంచె నలం = తీ..5. వొన్ర్రమ ల్ _ కొన్ని (ప్రతులు, 6. గురియగ _ 

వా. కొన్ని ప్రతులు; గురియుగ _ శర.ష. నూ. ?. జేసి- తి. కొన్ని (ప్రతులు; 
జేయ _ కొన్ని (పతులు. 8, నాత్మ - చెక్కు (పతులు, రి. నొంచె ౬ “పెక్కు... 

(ప్రతులు; ముంచె = వా, 

1. అసమ చక్రంబు _ వ. క, రేగి కరచిన కరణి _హ. 5. వడి. పెక్కు. (పతులు. 



(దోణపర్వము .. తృతీయాశ్వాసము 4Ti 
ఇ 

వరి, క, ఆశేచక్రం బ ట్లయిన ని 

శాచరపతి పివిధశ క్రిజాలము *వణపం 

జూచి ఘటోత్కచు. డది 3వ 

మె చెడ న స్రైందుశరచయం బడరించెన్ , 

85. వ. ఇట్లు దొడంగి యయ్యిరువురు చాన వేశ్వరులును. 

266. మ, బహు హేతి పకరంబుల౯ా బహువిధోపాయంబులకా విస్ఫుర 

దృహుమాయాకృత రూపజాలముల శుంభద్వీరసంకేరూఢి మె 

మహి యల్లాడ(గ( బోర6 వాండుతనయుల్ మాత్సర్యధుర్యాత్ము కై 

సహితోద్యోగత నయ్యలంబుసు శశరచ్ళీిన్నాంగునిం జేసినన్. 

267. సీ. అతడు మాయాబలోద్దతి నాశరావలి మొలి(గి దావానల ముక్త మైన 

క గ్రివిధంబున [మోగి యిరువదేనమ్ముల ననిలజు ధర్మునందనుని మూట 

సవా దేవు | చౌపదీసంభవులను హిడించాసుతు నై దై దుబాణములను 

నకులు డెబ్బదిమూ(టం |బకటవిక్రమ మొప్ప చేసి యార్చిన నల్లి 
యింతవట్టు 

శే, రథికవరులును గిట్టి మార్గణచయంబు 

తొక మొగి దొరంగింప వాం *డుజణక యేటు 

లాడం గదిసి ఘటోత్కచు!. డతనినూతు. 

(దుంచి యగదంబు రూ పఫడంగించె నధిప. 

264. 

265. 

266, 

267, 

1. చక్రము వమ్మెన నిశా _ కొన్ని |[పతులు, చక్రమట్టులెన నిశా _- వవ. 
2, వరపెం _-కొన్ని (పతులు. లి. నారాచ పరంపరల చేత రయమున |దుంచెన్ - ఇ. 

1. దొడరి _- కొన్ని (పతులు; గడంగి ద. ల, వ, 

1. రంభులై = ఇ. ఒ. న. 2. శరా స్థారంబు బోనార్చుచున్ -వ. మ న్నాత్ము - 

ఖ. చ. వ, గ 
ఇ 

1. హరి. నయ. వా. 2, మొగి దొరంగింపగా వాడు మొగసియేటు = వ 

లి. డగ [గవిశిఖ వితతి నేయ ఘటోత్కచు డతని - ఈ. 4. రూపర |దుంచె 

“పెక్కు (పతులు. ° + 
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| శ 

268, వ. ఇట్లు విరథుం డయి యలంబుసుం డిలకు లంఘించి "మాయ గైకొని 

సాయీకాసారంబు ఘోరంబుగా. గురిసిన నమ్మారుతిసుతుండును చేరు. 

డిగ్గి యగ్గలం బగు మాయాకృతమాగ్గణజాలంబున శినది దూలించి గద 

వై_చిన నక్కిమ్మీరా నుజుండు *పీడితుం డయి ఖడ్గంబు గొని ీగగనతలంబిన 

కెగయుటయు హిడింబకొడుకును గృపాణపాణి మై తోడన యొగనె 

నయ్యిరువురును సుడిగాడ్పునం దొడరి తిరుగుడువడు కముగిళ్ల చాడ్పున 

నొప్పి యెరకు( 'బెనంగు”జేగల చందంబున జి త్రగతులం బోరిపోరి భూతల 

కీగతు లై యుబ్బునం దలపడినబెబ్బులులకరణి నొండొరులమెనులు 

నెత్తుట జొ త్తిల్లం జేసి *పాసి యొక ల్లైకళ్లకంఠంబులు లత్యుంేబుగా. 

గరవా లంబులు వై వ నవి యొండొంటిం దాకి మండుచు మహిం బడిన 

మల్లయుద్దసన్నద్దు లై. కిట్టుచుం బట్టుచు. వాయుచు (వేయుచు ీనొడుచు 
చుం *ిభొడుచుచు మటియు ననేకపకారంబుల 1ేవీరత్వంబును విశారద. 

త్వంబును సేనలకు వెజుంగు వుట్టింపం 15 బో కాడి రట్టియెడ౯ బకాకీవరజుండు 

డస్ఫినం బవమానపౌ(తుండు పడవై_ చి తాను మీ(దై జానుకూర్చరముప్టి. 

ఘాతంబులు నీర్హాత బాతంబులుం బోలె (బయోగించి నొప్పించి యతని 

గొతొడలు 'నెమ్ములు నొక్కుమ్మడిం ిబొడిపొడి సేసి నుణిపిడికిం 

జొచ్చిన వబలహాలికునిలీల నేలం బెట్టి కాలం *జమరి చంపి *ేపొంపిరి. 

వోవుమగంటిమిం **బేగ్చి యార్చినం చాండిీిబలంబుల సింవానాదంబులు ౬ 

దూర్యనినదంబులుం జెలంగ నప్పు డాఘటోత్కచుండు ధర్మనందనున కఖి 

268. 1. వై కొని సాయ - వ. 2. కశతంబులు(కంబులు = న, వయ. లి. నని రూవు 
మావ. కొ.ణ. 4&4. విరథుండయి - కొన్ని (పతులు; మహీ తల గతుండై ఖడ్గ - 

కొన్ని |పతులు. 5, వియత్తలం - కొన్ని (పతులు ఖతలం = కొన్ని [పతులు; 

గగనంబున _ కొన్ని (పతులు. 6. మొగుళ్లు ౬ పెక్కు (పతులు, 7, బలుజేగ = 
త) 

కొన్ని (వులు. 8. వకితులై _వ. 9. పాసి = కొన్ని [పతులలో లేదు. 10. బులుగా= 

చెక్కు (పతులు 11. వై చిన నవి = కొన్ని [పతులు. 12. కుదుముచు, పుడుకుచు.. 

కదియుచు = అని పాఠములు. 19. బొదువుచు = కొన్ని [పతులు. 14. దీర = 

కొన్ని [వతులు, 15, బోరిరట్టి = కొన్ని (పతులు, . 16. సురానుజుండు _ కొన్ని 

థ్రతులు. 17. తొడవినమైమరువును నెమ్ములు - కొన్ని (పతులు. 18. బొడినేసి- 
కొన్ని |వతులు. 19. నూర్చిడికిం జొచ్చిన _ కొన్ని (వతులు; నులిపిడి - ద ఎం కంల 

20. జమిరి = కొన్ని [పశులు. 21, పాలివోవని మగం వా. 22. ెర్చినం. 
బాండవ oa కొన్ని (పతులు, వలి, మైన్యంబున ప్ చెక్కు. (ప్రతులు. 



(6% 

269. 

270. 

271. 

శీ72, 

(ద్రోజణపర్యము = తృతీయాళ్వానము 478 

శి 
వందనంబు సేసిన నతండు సంతుష్టాంతరంగుం డై యాలింగనంబోను 
మూర్దా[ఘాణంబును జేసి యగ్గించె ననిన విని యాంబికేయుండు సంజ 

యున కి ట్లనియి. 

. అంతేీకునమున్ ఘటోత్కచున క డ్డము సాత్యకి క సాచ్చె నంటి వాం 

“డంతకనన్ని భుండు గురు డద్భుతవి. కము. డ ద్దెనకా సము 

చ్రాంతత( జేర్చి కివార లటు దచార్కొని మ్న్నక పోవ ఉచ్లేర్చు రే 

కొంతయినకా రణంబు శగల. గుం గలభంగి యొటుంగం జెప్పుమా, 

. అనవుడు నానూతనందనుం శేడతని కిట్లను సాత్యకి దటిమి మనమొన 

న. అుము సేయం *దొడంగిన [దోణుండు మార్కొని యిరువదేనీకుప్పె 
కోలల నతనిచేత *నేటులు వడి మూ(డగ్నారసంబుల నతని నొప్పింగీచె 

నయ్యావ వివీరుండు పంచాశ దృ్చాణంబుల కినొంచిన ధనుర్గురుండు దొమ్మి 

డయము శ్రి లెము శైలం గీరించి. 

. మణియును శరీశతకము *మెయి 

గిటీగొలిపిన వృష్టినరుండు గినియల్ లే కే 

కిపజణియున్న6 జూచి యార్చుచు 
"మెఆసిరి సీతనయు లుబ్బు మిగిలి నరేందా. 

వ. అప్పుడు వినియును గనియును ధర్మతనయుండు ధృష్టద్యుమ్నాది! యోధ 
వరుల నాలోకించి. 

89. 

270. 

271. 

272, 

24. నుమూర్గా[ఘాణంబును _ "పెక్కు [వతులలో లేదు. 

1. క = పెక్కు (పతులు. 2. వచ్చె = కొన్ని (పతులు. ల. రట్లు గడు = ఖ. చ. 

బ. వ. 4.నిత్తురే_ఏ.వ. ల్. గల ఘోరవు భంగి = వ. 

i. డిట్లను సాత్య = కొన్ని (పతులు. వ, గడంగిన . ఉ, ఠ, వ. శీ. కుప్పి = 

కొన్ని పతులు. 4. నేట్లం బడి = కొన్ని (పతులు. ర్, నారాచంబుల = కొన్ని 

(పతులు; 6, చిననయ్యా = కొన్ని (పతులు; చెన య్యూధవరుండు = కొన్ని 

[పతులు. 7. సింహుండు - జె, ర. 8. నొప్పించిన = పెక్కు (పతులు, 9. నద్దను 

ర్గురుం-కొన్ని |వతులు. థి 

1. నికరమువై - గ. జ. ఐ. లి. మేగిటి- ఖ.వ-శ. $. మజియున్తీ ౬ కొన్ని 

(పతులు. 

1. రధికవరుల = పెక్కు (పతులు; పీరరధికుల = ల. ఆ 
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278. ఆ. 

బ74, వ, 

2768. వ, 

శ్రీమదాంధ్ర, మవాభారతము | 

పులు(గు' (చాట. గట్టి యలయించి యా డెడు 

వాలునట్ల పోల కాణగురు.డు 

గడ(గి క ఎమననుజు( గారించుచున్న వా. డతని( 
అలా 

బొదువు డిశని కడ్డపడు(డు, 

ఫీమసేనపురస్సరు లై కవియుం డనుచుం చానును దలుముటయే కేనానై 
నికో_త్తములు సాత్యకిం *గడచి యాచార్యుం శీగదిసిన, 

విందుల "గనిన ట్లాతండు 

మందస్మితు. డ యెదిర్చి మార్గ ఇీజాల 

స్పందితులం కికేసి వారల 

నందణ *కవ్విధము రోమవార్ష ణ మయ్యున్. 

, అటియెడ. 
ల 

277, క. ఇరువది! యేవురుపాంచా 

లురు నూర్వురు కేకయులుిను లూనాంగకు లై 

ధరం దొరతీగరి పెజమొ త్తము 
కరినికరము రొంపి6 *ఎడినగతి నుండె నృపా, 

ఇళ్లు (దోణుండు బరవసంబు సేసీనం బాండవయోధులు చె బెట్టం జాలక 

1సాలసియున్న సమయంబునం వాంచజన్యధ్వని విని యుధిష్టిగుం డక్కడ 

నాలీంచి గాండీవగుణఘోవషంబు గర్భ గోచరంబు గామికి మనంబు గలంగ 

నెలుంగు గుత్తుకం దగుల సాత్యకితో ని ట్లనియె. 

ఈవి. 

274. 

278. " 

గ 

1. గట్టి యల _ ఘ. వ; బడ్డనల - హా. ౨. చున్నాడు నతని - వ. వా 

ను వారినైని అరక్, ర, బీ, దలగడచి _ కొన్ని (పతులు. ఏ, గవిసిన = కొన్ని 

(పతులు; పొదివిన  ఐ. 

1. గన్నట్లాతడు _- వ. 2. జాలా స్పంది - కొన్ని [వతులు, శి, జేనె వారల కందర = 
వ; జేసి యార్చిన నందర - గ. జు ట. బ. 4. నవ్విధము _ కొన్ని (పతులు. 

1. వేవురు - పెక్కు |వతులు: ౨. విలూనాం - ఈ. ఓ. వా. లీ. గిన పెను - వ. 
శ. బడ్డగతి - కొన్ని ప్రతులు. . 

1. పోలి, సొగసి, నిలిచి, జడిసి - అని పాఠములు. 
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౨80. క. 

261. చ. 

262, క, 
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దర్యరాజఖు నొత్యకీ నడ్డనునవం దోశ్శ్రడ౧ బొమ్మని (వొ ర్రించుటి నా 

సం, 65. 11 

ఒక్క(డ చన్నవాండు విజయుండు మహీరజ మెక్కు డయ్యె న 

దిక్కున జాంచజన్యమ యుదిర్ణత | మోయః దొడంగ నక్కటా 
= లం 

చిక్కెనొ కౌరవాధములీచే నత కిడియ్యెడ నీవ యొక్కండుం 

దక్క నొరుండు *దీర్పంగ నుదగుండు బంధు(డు లేమి వేంజెదన్, 

త్వరిశేముగం జనుము నఖు(డు 

న్గురుండుం గదా నీకు నర్జనుం డుపకృ్ళతిత 

త్పరు లై నెగజెడు నుత్తమ 

పురుషులు వేచుతణి వచ్చె భుజపీర్యనిధి. 

దురమున బంధుమిత్రు,లకు6 దోడ్పడు తెంపును ఛాతియెల్ల భూ 

సురులకు కినర్ధి నిచ్చుటయు నూరిజనుల్ సుకృతంబు లెన్నుచో 

నరియు(గ “జేసి చెస్ప్చుదురు శాశ్వత కీ రి యు కినిన్ను నొందు నా 

వారి *నను నాసువ్భృజ్జనుల నందలి గాంచుట( గీడి( గావవెే. 

గురుపుతకర్ణ మదే 

శ్వరకృపభూరి! ళశవసులు శ| తుజనభయం 

కరులు జయ[దథునకు నై 

నరుం బొదిపిన నత(డు *నొచ్చె నాకుం జూడస్. 

279. 1. నల్టిక్కున - వ. 2. చేత నతం డిట నీవొ -క. నం. వీ 8. జే యెడరీ వొకం 

'డునుం - కొన్ని (పతులు; డియ్యెడం నీ వొకండవుం-కొన్ని (పతులు; డె తరి నొక్క 

280. 

201. 

వరిలి. 

రుండవుం - కొన్ని పతులు; డే తరి నీవొకండవే తక్క - వా. 4. దీర్పగల దకుడు- 

ఒ. 5. లేడు _- కొన్ని (ప్రతులు. 

1. గతి జనుము=_గ. న య.ల. హా. శి, నుడుగ్భుతమతితత్వరు - కొన్ని (పతులు; 

నుడు పకృతిసువృత్సరు - వా; నుడు(పతికృతితత్వరు - కొన్ని (ప్రతులు. 8. శార్య- 

తి, కొన్ని (పతులు. | ఠి 

@ 

1. పెంపును = ఎ. ఓ. వ. ౫&2. భక్షి - త. 8. నొందు నిన్ను - చెక్కు (పతులు. 
ఓ, (క్రియ - జొ. ణ; యును _ కొన్ని ప్రతులు. 

1. శ్రవులును _ ద. వ. 2. నొచ్చు - సెక్కు (ప్రతులు. = 
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258. "క, 

వీరికీ, ఉ, 

285. క, 

286. ఆ. 

267, క. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
f 

ఆమోము సొభుజంబులు 

నామేనుం గలేదె కేశవానుజ *యెచ్చో 

నేమగలకు నమ్మూ రికి 

నేమి దలంచునొకొ దైవ మెయ్యది *దుదియో. 

థై వతవనంబునందు *గుణీధన్యు(డు గాండివి నాకుం జెప్పెని 
ర్దూత విరోధి సత్యకనుతుండు సవాయుడుగా జయింతు. (ది 

ఖ్యాతిగ ధా_ర్తరా ష్ట్ర బలమంతయు నే నని కిదానికిం దగం 

(బీతి 'యొనర్ప వే నర వరేణ్య రయంబున బోయి వానికిన్. 

హరి యొకండు వీ వొకఠేడవు. 

బరమాస్ప్తులు కీగలిమి కినరుండు ఖారపుంబనికిం 

జొర *నలుకండు నీకూరిమి 

పొరపొళ్చెము గాక యుండ బోవంగ వలదే. 

పరమకరుణ నైన బంధుఖావంబున 

నైన కేభుజబలంబున తిశయమున 

నైన నెల్లభంగి నర్జును రథింపం 
జబోవం దగు మహానుభావ నీకు. 

1అతం డొకటి మొన నే నేగతిం 
కటోదుం జెపుమ యెల్ల కార్యంబులలో 

త్ 

286. 

281. 

ఓ. వె_ కొన్ని (పతులు. ౨. యచ్చో _ కొన్ని [వతులు. 8. 'నేమిదలచునొక్కౌా 
వైవ- ఏ.శ. మ. స, కొన్ని (పతులు, శ. గతియో- న; మదియో - ర. వ. 

f. గురువర్యుడు =య, ల్లి, ఛై_ర్యుడు, వర్యుడు, వంద్యుడు = అనిపాఠములు, 
ల. నంతకుం దగన్ _క. ల. 

1. డును-ఖ. వ. 2 గలుగ _ కొన్ని వతులు, శీ. నతడు - అ. ట. వ. 
కీ. నులుకడు _ కొన్ని (పతులు, 5, లేకయుండ = ఐ. వ. వ, 6. వలయున్ ఓ 
ఉ. జ. దూప. ల నూ.వా, 

భా 

1. మక్ళతమునకునై న భక్తి నైన - ఆ. 
1. అతని కొకటయిననేనే ఈ. లి. బోవుదు జెపుము _ కొన్ని (పతులు; బొందుదు కెవుమ _ ర. 



2588. క, 

289. క. 

290. ౪. 

291. వ, 

ద్రోణపర్యము _ తృతీయాశ్వాసము ATT 
థి 

నతీినికి( దోడ్చడ( బోవుట 

యతిముఖ్యము దాని చేయు *మునఘవిజారా. 

అలఘుబలుడు “కె నేయు(డు 

గలుగంగ6 ఖాండవుల గెబువంగా ోవచ్చునె వా 

"రల కతండు గోట కింుండు కసి 

పులు దానికి దగగ సఆఅపు భుజోగర్యంబున్. 

వారి గురుడు నీకు. గీడియు 

గురుం డిరువురయెడరు దిర్పం గోరి గురీోలకున్ 

గురుండ నగు నేన చేసెద 

కిరమ।పార్థనము దీని *బాటింగీవు తగన్. 

కురుఐబలము సొచ్చి నీదగు 
శరములదర్పంబు సూపి చయ్యనం జని య 

న్నరు లాకొని నాయుల్లము 

పరిళా!సము “దీర్ప వే నృపాలురు మెచ సన్. 

అనిన విని సాత్యకి ధర్మనందనున కి ట్లను కీవచనంబు లుచితంబు లేను 

నప్పార్గునకు రణంబునం (వాణంబులు కి దావ విశేషించి నీ వింత (పార్చించి 

5ఏనుప నూరీకుండుదుచే యతండు నైంధవవధాగ్యంబుగా నట సనుచుండి 

కృష్ణుండు వినుచుండ నాతో జెప్పిన తెటింగు కివిన్నవించెద నవధరింపుము. 

288. 

291. 

ల, 

8. నింగా వగ ఓ. శ. వమ. 4. మమల విచారా ౬ కొన్ని (పతులు. 

1. వళమేవా - జ. ల. 2. యందురు పొలుపుగ దగ చెరపు నీదుభుజ - ఇ, 

ల్, నృపు - ఐ. 4. వీర్యంబున్ = ద. వ. 

1. నకున్ - సెక్కు (పతులు. శి. నేనుజే - సెక్కు ప్రతులు. కి. బరమంబగు 
(పొర్హనంబు పొ-_ గ. జ. బ. 4. భావింపు - ఐ; బాలింపు - ఓ. 5. వదగున్ = 

కొన్ని [వతులు. 

1. వం బుడుపవే = చెక్కు. (పతులు. గవ. దేర్చవే - ల; మాన్సవే- న. 

1. ల యట్ల యేను పార్టు - ఒ; లుచితంబు ల యేనును నప్పార్ధు _- కొన్ని |[వతులు 

2. డావ - కొన్ని (ప్రతులు, లి. షించియు - కొన్ని (ప్రతులు. 4. వింత (పొద్దు 

పార్టించి-వ. ' 5. పలుక నూర కొన్ని (పతులు. 6. కుండ నగునే కొన్ని 
(ప్రతులు. 7. విధంబు = కొన్ని (ప్రతులు. 8. వినుపించెద - కొన్ని (పతులు. 



$78 

292. క, 

298. క. 

994. ఆ. 

£95, వ, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
f 

మనకు నిమి త్రము లెంతయు 
నుకూలము లయ్యె గెలుతు మాపావమ.నం శే 

జనీ యెద. (బతిజ్ఞ దీర్పంగ 

ననఘా ధర్మసుతురతు కరుగుము నీవున్. 

విను సింధురాజువధకేమును 

మనుజాధీపరతణంబు మనకు సరియ "కా 

వున నే నొకపని నీ వొక 

వని మేకొని చేయు శిటరయం ఇాడియ గాటే. 

ఏను నిలిచినట్ల కా నూజ!డిల్లు నీ 
వున్న నన్న ేళ్వరో త్తముండు 

నిర్భీీరుండ వగుము నీవు నాచెస నాకు 

హరి గలండు గలండె యచట $ినితండు. 

ఎల్లభంగుల రాజరతణార్గంబుగా నీకుం బోవవలయుం బరా[కమధుర్యుం 

డగునాచార్యు[పతిన యెలుంగవె యని కేచెస్పిన నట్ల కాక యని కని న్నత 
నిచే నిశేపంబుగాః, ఇ కొని యేను నీకడకుం జనుదెంచితి గురుండు [సతిన 

నెజీవునేని విజయుండు జయ దథుం జంపుట *యపపయోజనంబ కాబే 
యది యట్లుండనిమ్ము నీచి _త్తమ్మున ర్వలవనివెలిపు గట్టుకొనియెదవు 

కృన్దసారథికం క్కిగుజిష్టురథం బ|వతివాతమనోరథం బగుట 'యొటుంగ "వల 
వదే యనుటయు నమ్మహీవతి యతని కి ట్లనియె. 

292, 1. కేజనియెడు _ స. కొన్ని (ప్రతులు. 

298. 1. యును - పెక్కు (పతులు. ని. పనై కొని-ట, వ; పనిజేకొని - ఏ. క. డరయ. 
కొన్ని (పతులు. 

294.  _ 1. డిల్లి వాత్తుకొని మున్న నీవు నరో _త్తముండు -న. 2. యుండ - కొన్ని (పతులు, 
లీ. నిచట _ కొన్ని (పతులు. 

295, ఎ చెప్పె జెప్పిన - కొన్ని (పతులు. 2. యతనికి నీమంబుగా క; నికే 
వయిగా రు. వ. వీ.ళ.వమ. శి. వెవేనియు = కొన్ని (పతులు. . 4. యున[వ ౬ 
కొన్ని ప్రతులు. 5, వలువని _ కొన్ని ప్రతులు. 6. బై. నయాజిష్షు _ కొన్ని 

"ప్రతులు. 7, వలదే యను _ కొన్ని"పతులు.. 
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ఆది 'యగు నై ననుం బెం 

పొదవంగం కీగాచికొని యిచట నుండుటకంచుళ౯ా 

కివుది నధికం బై తో(చిన 

యది నీ వర్జునునిపాలి కరుగుట నాకున్. 

కడువడి కనీ వరుీగంగ వడ 

ముడియును నీవెనుక శ్రీ ఘీమున నెయిదుం గ 

వ్వడి కుళలి యెన విజయం 

బొడంగూడును *మనకు దీని కొడంబడు మనఘా. 

(దుపదవిరాట కేకయులు దోర్భలధుర్వులు | చొపదేయు లు 

(గపులిరుదుల్ ఘటోత్కచు6 డరాతివిచారి శిఖండి 1ధై ర్యసా 

రివరుషమూ రి సంగరధురంధరు కీలిదైనం దక్కు గల్లువా 

రపరిమితుల్ గొనండు |దుపచాత్శజు డగ్గురు. బోర? జీరికిన్, 

ఏను మాధ్భష్టద్యుమ్నుం 

డనలంబున. గుంథ "భ వవధార్థముగా. బు 

ట్రినవాండు గాండె నాదెన 

కీననుమానం బేల యోర్చు నాతం డతనిన్. 

296. 

297. 

298. 

299. 

1. యట్లగునై నను = కొన్ని (పతులు; యున్నగు నైనను = ఊ. ఏ. 2. గాచుకొని = 

కొన్ని (పతులు. ఏ, దుదినధి ౬ 

1. నీవును నరుగగ వడముడి నీ వెనుక వేగ వచ్చు దగంగ _ఒ. లి. గుమువడ - 
ట. వ. లె. ముగ = శర. కొన్ని (పతులు; మునవచ్చును = ఆ. ట; ముగనేయుడు 
గవ్వడి _ ఠ, ర. వా. శ4&. నీవు దీని _.గ. జ. బ. వ. 

1. శార్య =టఊ. ఏ. ఏ. పరుష _ కొన్ని (పతులు; పుఘన ౬. ణ. లి. లిద్దర 

దక్కు - అ; విట్టిరతీక్కు - కొన్ని (ప్రతేలు లుద్దతి దక్కు . ట. వ; శేకవలిట్లు 
దక్కువా = ఊ. ఏ; లిందరు -వ.హ 

1. జునివ ధార్భము = ఊ. వరు ల సంభ వార్థము - ఓ ద. 2. కనుమానం =_ 

కొన్ని (పతులు. | 
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బీ 

(= 

00, వ. అనవుడు శినిపుంగవుం డొక్కింత ]చింతించి పార్గుపజ్జంభబోవుట కీబంటుశనం 

బున కకూనంబుగా దితండ నుం జెద్దయుం కఓవలీమి గపలిశెడుం బోదున శాక 

యని మనంబున నిశ్చయించి యరిపకియాననం బాలోకించి. 

; 5 వో = =: సాత్యకి దర్భురావి వోంీనబొవ్చున నద్దగుకడవం బోవ నమ్యతించుఖి 3 

సం, 71_86_| 

శీ01. క. భవదియరత 1యిమ్మెయి 

సువిహిత మగునేని *మేలు సొచ్చిద భేరీ 

రవబృంహితీ హేషోభ్ర 

రవకౌెరవసేనం గలంగి [కందుకొనంగన్ . 

802. శా, వైరం జాత శిల నిండి ఓయయుండ భుజగర్వంబుల్ దలిర్పంగ దు 

ర్వారోత్సాహులు వీ3ె కొందణుినృపుల్ రీరాజుకార్యంబు *ని 

స్తారోద్మగము సేయం బూని విలనత్సంరంభు లై. పన్నియు 

న్నా రీదట్టపుమూ(క లెట్లు లగునో నాకో ల్లలం జూడుమీ. 

808. క. ఈసేనీలు భేదించి భు 

జాసంపద వెలయ బార సావోయ్యం బీ 

"జేనెద నీపం పనియిడు 

ఛా సురదీపమున కన్యబలతమ మెదుే. 

500. 

801. 

02. 

80కి. - 

1. విచారించి వ. ౨. బంటతనంబు = కొన్ని (పతులు, ఏ. కనుకూలంబుగా = 

ఘ. డ.వ. శీ, దరమి - కొన్ని (పతులు. 5. పల్కెడు బోదు _ ఊ. ఎ. ఓ, వీ. 

1. కిమ్మైయి - కొన్ని (పతులు. 2. వేగ _ ఊ. ఏ; మెలమి _ర. 8. ఘోషా. 
జ. రు, వ; ఛై రన కౌరవనేన గలంగి యవని (గందుకొనంగన్ అలం 

“1. యుండి _-డ.త.ల. £,రిపుల్ _-వ. ల. రాజకార్యంబు = వ్వా రాజు 
కార్యంబు = పెక్కు (పతులు. 4. నిసారో = ఉమయ.వ, . 

1. ల = కొన్ని (పతులు; యు = కొన్నీ వతులు, 



(81) 

804. క. 

805. వు 

806. క. 
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దవ్వని చూడకు మార్తుర 

క కొ వ్వడంచెద సింధీవిభుని. గూల్పం గడంగునా 

వవ్వచ్చు మెచ్చు తెజిం/గునం 

నవ్వుచు! *గవినెద మళుద్గణంబులు వొగడన్. 

రథ్యంబుల జేదగ యుడుపను సారథి దప్పియుం. కిదిర్పను రథంబు సవిశేష 

సన్నావాంబు సేయను వలయు ననినం కీ నొంది యప్పాండవా[గ 

జుండు వనుపం దజ్ఞు లైన పరిచారకు లత్తురంగంబుల నీరికిం దిగిచి *ఖాణం 
'బెతత్తి తడవని దారుకానుజుం డగు నోీసూతు నుపయుకావోరుం "జేయు 

టయు వాడును విశిష్రాయుధసమేతంబుగా నయ్యరదంబు "సుకల్పితంబు 

సేసి సింహాధ్వజంబు గ్రాలం దెచ్చె నంతీకు మున్ను సాత్యకియు6 గృతస్నానుం 

డై యాప్యాయనమధుిపానంబున 'నెలమిం 'బొంది యమ్మహీపతి పాదం 
బులకుం |బణతుం డైనం 'గౌంగిలించి కొని యతండు దీవించినం 0 జెండ్రి కి 

_బోవులీలం దే అక్కి యెొక్కిడినవిల్లును మెచ్చువచ్చునమ్ములును దొడల వె. 
బెట్టికొని కదిలి చనుసమయంబున భీమనేనుండును నగజునకుం (బణా 
నంబి వేసీ తనతోడన రాం ిగదలినం గని యాళినివుంగవుం డతని కి 
ట్లనియె. 

అక్క]*ట రావలవదు నా 

2కక్కటి యీసేన *దటిసి యేంగుట భరమే 

804. 

805. 

808, 

l.క కొన్ని (పతులు. వి, [కొవ్వడగగ = కొన్ని (పతులు. 8, రాజుగూల్చ - 

"క్కు [(వళులు, 4, గదిసెద జా కొన్ని (పతులు; గడచెద  ఊ. ఏ 

1. వగరువును సారధి = ట. వ; దగయును సారథి = పెక్కు (పతులు, 2, చేర్చ - 
కొన్ని (పతులు, ఫ్, |బీతుండై_ -ల; చెలివినొంది = ణ. 4. ఘాసంబుమేపి = ఉ; ఖాణం 

బులు మేపి ౬ కొన్ని (పతులు. ల్, తడిమి - కొన్ని (పతులు; తరమి _ కొన్నిప్రతులు. 
6. నూతుండు విశిష్టాయుధ ౬ వ. 7. సవిశేవకల్చితంబు ౬ ర. న. ర. క మున్న = 
కొన్ని (పతులు. g ద్రవ్యాన్నపాళ్ణాదుల - ఎ ర; దధ్యన్న పానం = ఊ. ఏ, 

10. బెల్లికి జు కొన్ని "|పతులు; 11. లు సమయ = కొన్ని (ప్రతులు; లు చున్నసమ = ఊ, 

ఎ, వ. 12, గడంగినం గని _- కొన్ని (పతులు. 

1. డ = కొన్ని ప్రతులు. 2. శెక్కడ్తి, కెక్కడ నీ_న, కొన్ని |పతులు. ౨. దరమి = 
ద. ప. 
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న్ శభ 

యిక్కుడన *నిలువు (దోణుని 

యుక్కునం బతి కెడరు పుట్టకుండంగ వలయున్. 

807. వ, అనవుడు నతం డట్టకాక యేను రాజరకు!ణంబునకు నిలిచెద నీ వ్యపమ 

త్తుండ వయి యరుగు మనిన వదనంబు వికసింప నీయట్టోపెను[ వాపు 

గలుగ *నా కెకు శెవ్వరు సవ్యసాచి వైంధవుం చెగటాగ్చినం్ చేర్చిన 

కాతుకంబున వచ్చి నిన్నును మీయన్ననుం * గాంగిలించుకొనియెద నని 

పలికి యవ్వీరుని నిలిపి లేళ్లగమిం గనుంీగొను * బెబ్బులియుం బోలె నీసేనం 

జూచుచు శీనడచె నని యిట్లు సంజయుండు సాత్యకి'!సంరంభంబు ధృతరా 

స్టునకుం జెప్పె నని చెప్పిన వేడ్క యుల్లంబున నివ్వటిల్లం బదంపడి 

వెల్లి నభండనంబు!జివిధంబు ]వినిపింపు మనుటయు. 

808.. ఉ. నిర్మలచి త్తభ్ళంగకరమలీ యవిక స్వరపుండరీక ళా 

ధర్మని రూఢీనంసరణళాపని రాకరణి పగాఢన 

త్కర్మఫలాకృతీ భువనే తాపిభవ పక్ళతీ తపః కియా 

కర్మళ సంయమీశ్వరీనభా "నమ తాోీసమ వేతచిత్సుఖా. 

ఉ. నిలువుము (దోణుని - కొన్ని |పతులు; నిలువుము |దోణుని = ఆ. జౌ. న. 

$07. 1. ణార్భంబుగా -ఉ.వ. ౨. వె యరుగు _ పెక్కు (పతులు. లి "విను పొపు _ 

కొన్ని (పతులు. 4, నా ఇవ్వ రడ్డంబు -న. ల్. వచ్చినం గౌతు _అ; 6. వచ్చి 

మరికదా నిన్నును - వా; వచ్చిన నిన్నును = క. ర. వ. 7. గాగ _ కొన్ని 

(పతులు. రి. గొని యుబ్బు బెబ్బులి = అ; గొని, పొంగు బెబ్బులి = ఐ. 9. కోలు 

పులి - కొన్ని (ప్రతులు; కోలు పులి మ. య. 10. జబాయవడ నడచె - వ, 
11. రభసంబు = వ. 18. విధంబు = కొన్ని [పతులలో లేదు. 18. వివరింవు - 
జి, న; వినుపింపు - కొన్ని (పతులు. 

808. 1. మవానీయ = ఒ. ఘ. వ; మహనీయ కవీళ్వర వుండ - ఒ. 2. సంస్మరణ - కొన్ని 
_వళులు. కి. [(పవీణ - కొన్ని ,|పతులు. 4. 'తావిభవ తృకృతీ -న. కొన్ని 
గపతులు; తావిభవప్రకృతీ _ కొన్ని (ప్రతులు; కారిభవ(త్ప్చకృతీ ౬ క. ర. 5. నవ 
[కియా =ఉ. ఐ. డ, వ. 6... నుఖా_ కొన్ని (పతులు; నికాయనుతా ఒ వ. 

'. తనుతా, గురుతా, సురతా, మరతా- అని పొళములు. 68. సముపేశ = 
బ. వా; వనవేడవిత్సుఖా (తా) - ఖ, గ. వ; పవభఖేద - ల. 
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809. క. పరిధాన|పావర కేసీ 

*కరణాద్భృత పీఠవసనోగజ చర్మ సము 

దురవావానీక ఎల కటల 
(అ జి 

గరుడవృషభ్పరమ మోవక్షర దురితహారా , 

810. మాలిని. నిరుపమగుణరాశీ నిర్గుణత్వ[ప కాళీ 

భరిత భునన కారా 5 ఖ్ వ్యనై ప గార శ్రి వ్రీయముర్య్యా 

1విరతకీనిరతిఖా వ్యా విశ్వలో కై కసేవ్యా 

స్ఫురిత బహుళరీ రా శుద్దీనై రూప్యసా రా. 

గద్యము. ఇది (శ్రీమదుభయకవిమి త్ర, కొవ్మాచామాత్యపు త్మ్ బుధారాధనవిరాజి 
తిక్కనసోమయాజి |పణీతం బయిన గ క్రినువో భారతంబున 

(దోణపఠ్వంబునందు. దృతీయాశ్వానము. 

809. 1.ణా- కొన్ని (పతులు, 2, కరుణా _ కొన్ని (పతులు. ల, ళృత - కొన్ని (పతులు; వృత _ ఉ. త; వాత = బి క.కరి-బ.ఘ. వు 65, వరమ ధరర మోకు - పెక్కు (పతులు. ° 
« 

810, 1. విరతి. ద మ. య, వ, 2 శయన _- 4, ఓ నిరత బట, గ, వా. లీ, వంబుటిఎ 
ఆ. న, య. 

న్ 
a 

నా 811. 1. (శ్రీ మవోభారతంబున _ "పెక్కు [వతులలో ేదు 
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(దోణపర్వము - చతుర్దాశ్వానసము. 

1. క (శ్రీమత్రాయుమ్మ త్త్వ్రసు 
ధీమ_త్త్వపదకటాకు ]దిపితభక్ర 
సోమారామవసుతా 

. వ్యా మోహ పళమక్రరణ వారివారనాథా. 

= నొత్యొతీ మొగ్గరంబు సొరందొజంగులి 3 

సం. 7_.89_88 

2. వ. దేవా వై శంపాయనుండు జనమేజయున కి ట్లనియె. 

ల, శ, ధర్ముపు[తుండు వనుప సాత్యకి గడంగి 

తనబలము దెస నడచుట పినినయాంబవి 

శేయు( డర్జుకుం గలయ శై సేయు బోవ 

విడిచికే మనవా రని యడుగుటయును, 

* సుజయుం డతని కి ట్లను నట్లు మజిందిం ీబనిచి యుధిష్టిరుం డాచార్యు 
వల నవలోకించి యాశినివరుపిలుందన తణిమె నప్పుడు ధృష్ట్రద్యుమ్నుం 

డడష్టంభంబున నెబుం గె శ్ర పురికొల్ప6 వాండవనై నికులు గనిసిన మనా 

రును మార్కొనిరి తదనంతరంబ. al 

ల్ు 

1. దీప్తా- అ. ఆ. ట; దృఢతర - ఉ. ఏ, బౌ. ఖ. చర శ. మళ్ళ. 
శ. కే బుచ్చి-క.డ. క్ష 
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= తలలను గరముల వష 

స్ట ఎరలిముల జఘనముల దొడల6 జరణంబుల న 

య్యిలం గ ప్పెడు సాత్యకికో 

లల కోర్వక నీ!బలము గలంగం బడియెన్, 

విచ్చినమూ6కల కడ్డము 

సొచ్చిన నేడ్వురున్భపాలశూరో _త్రములం 

బుచ్చి జముం గొలువ(గ వి 

వ్వచ్చుమణ(ది పెఅన్ఫపాలవర్గము 'దెరలన్. 

ఆసమయంబున నతని మార్కొని కుంభభవుం *ణేడుతూపులు వణపె మేన 

నత( డ(న్ర్రుస_ప్త్పకహతు. జేసె నాతని నగ్గుకు. డాజింట నశ్వములను 

సూతు నాతని నొంచె నాతం డయ్యాచార్యు నేపుమె బదియును నేడునాలు 

నెనిమిదియును బదునెనిమిదియును శాత శరముల నొప్పించి తురగచయము 

'నాల్గుసాయకముల 2డికించి సారథి 

నొక్క_మాగ్గణమున ను బృడంచి 
ca 

యార్చుటయును (దోణు డలిగి 

వాలమ్ముులం జొదివెం ద [దథంబు మద మెలర్చ. 

ఇట్లు బాణబాలంబులం గి గురుండు సాత్యకి నుసలడీం చి. 

. నానేతిబలువు గని నీ 

యాచార్యుం డోడి తొలగి యరిగెను నీవే 

(తోచి యట వోవచవాండవు 

సూచెదు గా శెట్లు నిన్న |సుక్కించెవనో. 

1. బలంబు తరలం బడియెన్ _- ఊ. వ. ణ; బలంబు త ల్లిడ బడియెన్ న; జలము 

తలంగం బడియెన్ = భు థి 

1. డైదు తూపులు = సెక్కు పతులు. 2. నాటించి - ఇ. ఈ. ఉ. ఖ. చ. 

1, బరువు = కొన్ని (పతులు; బలువ్లీ - వ. ఇ 
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10. క, అనవుడు ధర్మాత్శజుపను 

పున నే గాండీవికడకుం బోయెద నన్నిం 

తన నేటికి దడ వయ్యెడు 

నను|గవాము సేయు మర్ష మది "పెద్దలకున్ . 

11. క. అనీ పలికి తొలంగిపోవుట 

మనమున నూహించి టై శ్యమర్చనుతమ్ముం 

డను సూతుతోడ (రోణు(డు 

మనలం బోనీక "పెనంగు మాత్సర్యమునన్. 

12. వ. తడసినం గర్హంబు దప్పు నితనికి నోనరించి పోవవలయు విను మిదియె 

_ శాహ్హికబలం బదె యంగసై న్యం బల్లి దె దాీణాత్య సేన ఫీనియం దొక్క 

సందున వెడలుద మివి గడంగి యడ్డపడిన నొప్పించి చిక్కువఅచి పోర 

మనిన నట్ల కాక యని యద్దారు కానుజుండు |దోణునకుం దొలంగించి తేరు 

దోలం దీ వజాణంబులు గురియుచు నగ్గురుండు వెనుతవుల నయ్యాద వసిం 

హుండు సింవావి!కమంబున నంగ చమూ! శ్చేద నంబి వీసి చనునెడ, గ్భత 

వర్మ యాత నీ దాడి. 

18. క, ఆటమ్ము లతని మేనం 

దూజంగా చేసీ నాల్గుతురగాంగములకా. 

Yగిజించినయ గని (దోణుం 

డూటడి ధర శ్రైజానిదెనకు నును శ్రమ. డయ్యెన్ ॥ 

14. వ. అక్కడ మొగ మయ్యు నిక్కడ చేమటిక 'యుండె నప్పుడు, 

15. క, కృతవర్మ యొడల సాత్యకి 

శితసాయకనులు పదాలు 1సెరినినం గోపో 

10. 1. అనుటయు = ట. వ, 
న్ా 

*. భేదంబు నేసీ = ల. వ. వీ. శ. వ.న. 

i. వారించిన = స గీలించిన = కొన్ని (పతులు. (ప్రానభంగము) 

15. 1. కేర్చిన _ కొన్ని ప్రతులు. ' 



16, 

18. 

19. 

20. 

21. 

22, 

వ, 
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ద్దతి మెఅయ(గ బలుదూపుల 

నత డాతని నుచ్చి పోవునట్లుగ 'నేనెన్. 

వెండియు. 

చ, ,విలు దునుమాడి *వకమున వే పదియమ్ములు నాట నాతం డు 
బ్ఞ్వలఘనళ క్రి వెచి కృత వర్ముని బాహువు నొంచి థై_ర్యని 

శ్చలమతి నొండు విల్లు గొని సారథి: జంపిన సూతీకృత్యము౯ 
వలనుగ బూని యారథికవర్యుండు నిల్చె నిశాంతధీరతన్. 

వ. నిలిచియు సాత్యకిదెసం దలుమక ఫీముసేనవురసన్సరం బై నబలంబున కడ్డపడ 

వ, 

ర్ం 

నరిగె నవ్విధంబున నతని బెట్టు వచి యాశై నేయుం డచటు గడచి చనియె 
ననిన విని ధృతరాష్ట్రుండు సంజయున కి ట్లనియె, 

గురుక్ళతవర్శ్మ ముఖ్యు లతిఘోరపరా| క్ర మళీలు రట్టినా 

దొరలను నై న్యీసాగరము దోర్భలసంపద గాసి సేసె న 
న్నరు: డది గాక [క్రమ్ముజ వినం గడు విస్మయ మి ట్రోజయ్యు. డై 

'వెరవున లావునం బరిభవించుచు సాత్యకి యేపు నూపెనే. 

వారియుం బార్జుండు నట్లు నేర్పు గలజాహాళ కి మె జొచ్చుచో 

దొరలుళా నేనలుం బెల్లు గూలుటకు నాదుర్యోధనుం జెంతయా 

తురతం బొంబెనొ దంతిఘోటక పదాతుల్ సాత్యకిస్సారదో 

స్ఫ్ఫురణకా [మగ్గుట “కెట్లు చాను ననుజుల్ 1ధోకించెనో యక్కటా. 

అనవుడు నూతనూను౦ డమ్మానవసతి క్రి ట్రనియె. 

నీయవినయంబు వెంపున 
నీయాపద సంభవించె *నింక వగచినం 

బాయునె యిశరుల కియ ళో 

కాయత్తుండ వగుట నీకు నర మె యధిపా. 

11. 

19, 

20, 

22, 

ప = అ. ౨2. వృ తిమె - పెక్కు (పతులు. పవతమున = ల | ఏతీమై - పెక్కు (ప 

. నాథులను - గ, జ. 2. జేయుడై - కొన్ని (పతులు. ౧ 

. శోకించిరో _ వీ. శ. ష. కొన్ని (పతులు, 
@ లా / 

- . నింకిటవగువం = అ. ఆ, ది. వ, 
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దబ), వ, సుస్థిరుండ టె సమర పకారంబు వినుము సాత్యకి య క్లైజంగునం జని 

కాంభోజసేన. జొచ్చిన నందలి మేటిమగలు దలపడి రట్టయెడం గుంభసం. 

భవుండు. 

24, క. కోని కృతవర్మకు సారథి 

నొనర్చి తనకృత్యమునకు నునిఛి కడగి యా 

శినివరు వెనుకొన ధర శ్రిను 

తునిదొర లయ్య్మస్త్రగురుని దొడర నడరినన్ . 

25, క. వారి గృతవర్శ మార్కొని 
చారుణశరశిఖల చేర్చి త ల్లడపణటుపం 

గా రయము గుంది నిలిచిరి 

వా రొండొరుం జూచుచును వివర్ణాక్భతు ల. 

26. వ. ఇట్లు వోర్టిక్యుబలువిడి కోవాటించినరథికులం బురికొలిపీకొని వృకోదరుండు. 
అట న 1 సోదరపు త్త మి, త్ర సహితంబుగా నతనిె 6 గవిసె నట్టి సమయంబున నయ్య 

నిలజుండును ధృష్టద్యుమ్నుండును శర [తయంబులను ధర శ్రనందన దుపదులు: 

వాణపంచకంబులను హైడింబుం డేడమ్ములను మత్స్యపతి పదియేనింటను. 

సవాచేవుం డిరువదేనింటను శిఖండి యిరువడింటను |[చౌపచేయులు డెబ్బది. 

తూపులను నకులుండు సాయకశతంబునను నొక్కుమ్మడి నమ్మేటివిలుకానిం. 

బొదివిన నతండు. 

27, gm ఐదై_దుశరముల నంది |నుక్కించి థీముని చేడింట జట్లు వలచి 

ధనువు గేతనమును దునిమి డెబ్బడితూపు లతిరయంబున నురమాడ 'ఛీఎరు. 

సోలిన యమ్మరుత్సుతు' జూచి యందలు నాకృతవర్శ డె నడరి రంగ? 
చెలిసి వృకోదరుం డలఘుదారుణసముజ్జ్వలళ క్రి నాతని వై నతండు 

శే, ముత్తునియం "జేయ "దొడ్డి శ్లై శ్రి యతని 
యొడలు నెత్తురు వణ్ణు సేయుటయు నాస 

Fr 
mann 

విట, “1, బల మాయ్యస్త్రగురుని అరి, ఏ ఓీత ౪ లట; 

26, 1. యవసనరంబున ర్లు. వ, వీ. శ. వ. 

27,“ 1. జెండువరచి - ఇ, జ. ద. బ.వ. 9, యుండు ఏిలెతి వ 



(62) 

20. 

29. + 

ల్0, 

లే, 

లీ2, 
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ఇ 

మీరనందను దక్కటివారి నొంచె 
మూ(డుమూ(డమ్ము లేసి యవ్వా! డిమగండు. 

. అందతును జుట్టిముట్టి తీ వా(న్ర్రజా!ల 

కరముల. గృతవర్శ నొంప ళిఖండి గదిసి 

యాకమించిన విలు |దుంచె నాత( డప్పు 
ప్ల 

డళనిచాపంబు దునిమె ను|గాసి వైచి. 

. ఆలోనన భోజపతిళ౯ా 

'వాళమ్ములC బొగెవి ెల్ల'వారలు “దానం 

దూల కతండు బలుపిలు గొని 

(కాలుచు నాభీమముఖ్యర థికుల నొంచెస్. 

. అప్పుడు. 

. ఒండొక చాప మె త్షికొని “యు! గత శాంశనవాంతకుండు వే 

దండము వోఠి గిట్టిన నుదగత సింవానిఖోే పమస్సుర 

ఈాండములం దదంగము రథంబుపయిం బడ నేసి భోజనా 
థుం డది యాజికిం దొలంగ6ం దోలె రయంబున నూతుః డార్తు( డై. 

. ఇట్లు శిఖండి గం డడంగి పోయినం గని మత్స్యచేది కేకయాదినై న్యంబులు 

బరవసంబు నేసి యురవడించిన నాకృతవర్మ మర్మ!భేదనస్స్పారనారాచపరం 
పరా|ప'వాహంబున వాని నెల్లం *గలంభెం దత్క_లకలం శీబాలించి సాత్యకి 
య ట్లబ్బలంబులు వికలంబు లగుట యాలోకించి విజయునకుం దోడ్పడం 

బదంపడి *పోందగు రాజువల నారయవలయు నని యూహించి తనకు నడ్డ 
పడిన భార చ్వాజునితోడి సమరంబు సాలించి మరలి యరదంబు దోలుకొని 
రయరుగు దెంచి కృతవర్మునిం దాంకి యేసిన నతండునుం బొగలేని మంటచం 

దంబున నుద్దీపించి సాయకీజ్వాలలు నిగిడించిన నవి మగిడించి యాశ్రై 
'నేయుండు. 

ఆలే 1. సవ్రకముల- ఈ ఒ ఓ. జొ, క. మయ ర.న.ళ్య; శ(న్త్రక ముల ఎవ. 

1. ముక నే పెక్కు (పతులు బ్ర ఫోలివిన్ఫు = ర. ర. పొ, 
9 | వ ఇ 

1. భేసెన్య్యా' = కొన్ని | పతులు వ గప్పె = ఊ, ఏ, లి, బాక ర్థించి = వీ. శ. వ. 

4, rN "సన్ని పతులు. 5, యురవణించి ద.న. 6. జూలంబులు = 
ఇ 

కొన్ని వ. 
3 
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గ 

శీలి. శా. భల్లం బొక్కట విల్లు |దుంచి రయ మొస్పళా నాల్లిటన్ వాజులం 

దెళ్లన్ బెట్లుగ నేసి నూతుతల సంది వైకబాణావాలిన్ (లి బెట్ట = 
డొల్సం జేసి యదల్చి యి ట్లతనియాటోవంబు మాన్పించి యు 

త్ఫుల్లాన్యుం డయి పోవ నడ్డపడినం [దుంచెం *ేద్రిగర్తావళిన్. 

94. వ, ఇట్లు కృతవర్మ విరథుం డైన రయంబునం బురికొని యురవడించిన పాండ 

వనై న్యంబులం గనీ కుంభసంభథవుం డాళినివరువి కమవిహారంబున కడ్డపడం 

గడంగక యానై న్యంబుల సంరంథంబు దనవిజృంభణంబున వారించి "నిలివె 

ని -తెలింగునం దిగ రసేన( బిక్కు. వలిచి తణీమి చనునయ్యాద వరత్న ౦బు 

|[వయత్నంబునకు భంగంబు చేయ నుత్తుంగమాతంగంిబును గొలిపి జలసం 

ధుండు మదాంధుం డయి మార్కొనుటయు. 

= ఉలనందుం ఢగురాజొూ సాత్శంరీలో యుద్ధందు "నేన చభ్యుఖ్ విజ 

సం 7914 

85. క, (వచర! పవావామున న 

మ్ముదవద్ద్విరదంబు పటుగమన ముడిపి ముదం 

బొదవిన సాత్యకి విలు బె 

ట్రు దునిమె నమ్మగధనాథుండు మహోగుం డై. 

86, క. తునిమి నవ్వుచు నేంబదితూపు లురము 

నందు నా(టిన శై నేయు డలిగి బెట్టి _ 

దంపువిలు గొని యాతనిధనువు నఆికి 

యుఅక 1యణువదియమ్ములు వణ'పె మేన. 

ల, వ. దానికిం జలింపక జలసంధుండు. 

లిక. _ 1 దికరావళిన్ - కొన్ని (పతులు, 

ల. 1. డైన వురికొని - కొన్ని పతులు. ౫2. బును డీకొలిపి _ వీ.-శ. వ. 

86. 1. యురువడి _ కొన్ని (పతులు. 
గ్ 
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88. చ. పటుగతి నాశిని పవరుబాహువు దోమరశకీలితంబు సే 

యుటీయును గాక (తుంచె ధను వు గకృపాణము వై. వెచియాతం డు 

త్మట మగునల్క నొండువిలు [కొని కివాని నికృత్తవాష్తునిం 

|దుటితశిరస్కునిం (బదరధూతమ చావళు. "జేసి యార్చినన్. 

89. క. “వెలుకుటి యచ్చటిమూం.కలు 

గలంగినం గని తనముఖంబు కయ్యంబునకు౯ 

బలియుర గృతవర్మాదుల 

నిలిపి గురుడు వచ్చి యాశిని|పభుం చా౮న్, 

40. వ, ఇవ్విధంబునం గడంగిన కుంభసంభవుం జూచి యతని| పాపున దుర్మర్షణ 

దుస్సవావిక ర్లదుర్భుఖ దుశ్శాసనచిత సేన పముఖు లగు కురుకుమారు 

లొక్క-ెట్ట కవిసి మిక్కుటం బగుతూర్యరవంబులతో. బెక్కమ్ముల సాత్య 

కిం బొదువ నత్తుములంబునకు దుర్యోధనుం డేతెంచి తమ్ములం గలసినం 

గనుంగొని గురుండు వార అతని కోపుదు రనుబుద్దిం ఇజాండవ* సేనాముఖం 

బునకుం జనుదెంచిన నయ్యచ్యు తానుజుం డారథీకు లందజ కన్నిరూపు 

లయి చవారలళరాసారంబులు నీవారించుచు వారి నోకనినొకని ననేక బాణ 

జాలంబుల నొప్పించుచుండ నక్కౌార వేశ్వరుం డుధ్రామగతిని గవిసి వాలము 

లాతనితనువునం జొనిపిన నతండు. 

41. క. నగచు విలు దునిమి తీవా 

శుగముల నొంచుటయు నీదుసుతు లెల్లను నా 

మృగపతిపి| కము వే 6 దల 

చుగ నిగిడించిరి |పదీ_ప్పసునిశితళరముల్ . 

42. క. చిక్కు వడక సాత్యకి యొ 

కొకరు నయిదయిదు దృఢమహో గాన ములలా 

జ, 1. పీడీ - సం త. మునుగాగ ఆ. పవ. కొన్ని (పతులు. లీ. యవ్విభు 

కచ సున్ రంల వా కొన్ని |పితులు, యవ్విభు వీతహ న్లునిన్ ఒక. జా. 

లః స మ స్తుసిన్ = 

9, “సవల Wp = ము 

40. సే మొగంనునకు ఎ శ కొన్నీ పతులు. ' 
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(సుక్కించి యెనిమిదిట బే 

రుక్కున నక్కురు నృపాలు నొడలం [గుచ్చెన్ ం 

48. ఉ, అంతట బోక రత్నమయ మైనభుజంగపతాక గూల్చి య 

త్యంతరయంబుమై ధనువు నళ్వచయంబును సూతుమేను నిం 

తింతలు [వయ్య లై. పడంగ నేసిన బెగ్గిలి తేరు డిగ్గి భూ 
కాంతుండు వాజి సేన కల(గంబడి (మోయ నతండు నవ్వ(గన్, 

44. వ, ఇట్లు వాటి చిత సేనునరదం బెక్కె నకోలావాలం చాలించి కృతవర్శ దన 

రథంబు రయంబున నద్దెసకుం బలిపం బనిచి యురవడి నకుగుచదెంచినం గని 

శినిపుంగవుండును నిజస్యందనంబు సమ్ముఖంబు సేయించె నయ్యిరువురుం 

గొఆవీ గొఆఅపిం దాశిన తెఅంగునం దలపడి యొండొరుల వె. (బిచండ 

బాణంబులు వరగించుచుం బోరునెడ జనార్టనానుజుండు వోర్జిక్యు నతిక్ర 

మీంచి, 

45, ౩౪. వాయములను సూతు నొంచి శరాననంబు( 

[దుంచి మెలు(గులు 1వెరింగిన దొడ్డ నార 

సంబు మే నుచ్చిపో నేయ జచ్చినట్ల 

మూర్చ వోయి మో(కాళులు *మోవ( బడియె, 

46, వ, ఇ _తెటింగునం 'దేరిపయి. గూలినకృత వర్మం ేచెగొయెనకళా6 దలంచి ధనం 

జయుం గలయం దమకించి సాత్యకి యక్కడ. బోవ నాభోజపతి దెప్పిజీ 

సన్నద్దుం త మరలి చని 'యెప్పటినెలవున నిలిచి యనిలతనయ | పముఖుల 

కడ్డపడినం జూచి యాచార్యుం డచోటి కతనిం జాలించి శార్యధుర్వుం 

డగు నాశినివరుం డట ననుట నై రింపం జాలక రయంబున. 

47. క, శేమగుడ. జని యాంగి నిశితము 

లగునారాచములు మూట నతనినుదుట బె 

45. 1. గిలీకొను దొడ - ఐ. వీ. వ. న. ళ్ళ; బెరసిన = ల. కొన్ని (పతులు, శి, (మొగ్గ 
G ణ్ అ గ 

= బడియె, మోసి పడియె . అని పాఠములు. 

తీరి, 1. 'దెగిన వానిగా దలంచి _. ల. వ. శ. మ. న, 

47. 1. ఎగువంజని = అ. ఆ, ఇ. ఈ. ళ. స. వా. 



45. 

శీలి, 

50. 

bl. 

ర్2, 

దోణపర్వము __ చతుర్ణాశ్వాసము 498 
ఇ 

టుగ నాటిన (దిశిఖరయుత 

నగము!కియం బొరిచె నతడు నరవరముఖ్యా. 

వ. ఆరథికవరుండును గురుని వె (గూరనారాచంబులు నిగిడించె నిట్లు దొడంగి 

యయ్యిరువురు నొండొరుశరజాలంబులు వారించుచు6 దురంగంబులయంగం 

బుల రుధిరంబులు పూరించుచు సారథుల నొప్పించుచు మేనుల వాలమ్ములు 

గుప్పించుచు నసద్భృశంబు లగుేేకర లాఘవంబులు సదృశంబులుగాం బోరు 
నప్పుడు, 

మ. ధనురాచార్యు(డు కేశ వానుజుధనుర్దండంబు [దుంచెన్ గదం 

గొని వై చెన్ వడి నాతం డగ్గురు. డెడం | గూరంపుభల్ల ంబునం 

దునుమం (గక్కున 'నొండువిల్లు గొని యాదోర్గర్చదురాంతు మె 
౮ ది ద a 

ఘనజాణంబుల నొంచె నించె నత డాకాశంబు గర్జాధ్వనిన్ . 

ఆ. అలిగి గురుండు శక్తి నడరింప నది విధి 

(పేరణమున౦ చేసి శేరు చాక 

గాని యతని. చాంక6ం గానద యత(డు త 

చద్చాహుశాఖ నొంచెం బటుీశరమున. 

వ, "నొంచినం గోపించి. 

ర్, చాపాచచార్యుండు సాత్యకి 

చాపము దునుమాడి సూతుసమ్మూర్శ్భితు(గా 

నేపారి యేయ రథ్య 

వ్యాపారము చాన్ నడపి యతం డని సేసెన్, 

43. 

49. 

50, 

51. 

ర్2ి, 

1. శరలాఘవంబులు _ కొన్ని (ప్రతులు. 

1. దొడ్డ విల్లు = కొన్ని (పతులు. 

1. గానేర దతండు - వీ; గానదు తన్బాహు, శాఖ నొంచె తీవళరచయమున 

గ. జ, వ. ది. శ. ౨. రయమున = కొన్ని (ప్రతులు. ~ 

1. నొప్పించిన - ఎ ద. బి. 

1. చాన గడిపి న, ఇ ఇ 
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58. 

రశ, 

55. 

ర్6. 

ర్, 

రీరి. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

. ఆలోన నతనిరథచోదకుండు చెలిసిన నెలమిం బొంది. 

. బలువీడి బహుళంగుల ను 

డ్డ వ్రలళరముల. బోరి పోరి శె నేయుండు "జె 

ట్టిలం బడ సారథీ చేసిన 

దొల(గంగా. కేబజచె [దోణుతురగములు "వెసన్. 

. అచటిరాజలోక మగ్గురునర దంబు 

సనినదిక్కు సనుచు సం| భ్రమమున 
నా(గికొను(డు పట్టు. డదలుపుం జేయు డ 

శ్వముల ననంగం బెరలె నై న్యసమితి. 

, ఇప్విధంబున నిజరథంబు 1ఐిఫలమనోరథం బె పోయిన నదియ పోకగా. 

బోయి సన్నద్దుం డ్రై *సముద్దతం బై నపాంచాలబలంబుచేతం గలంగుతన 

మూంకలం బురి కొలిపికొని కుంభసంభవుం డవస్ట్రంభవిజ్బంభణంబున నేనా 

ముఖంబునం బొలిచి నిలిచె ని -త్తెఖంగున [దోణకృత వర్శదుర్యోధనాదు లగు 

శెట్టికోరుల ీజెట్టువఅచి చిలున వ్వొలయ సాత్యకి సారథితో ని ట్లనియె. 

* ఇక్కడ. గృష్ణుల కేజము 

నక్కుడ( బవ మాననందనాదిజనులవీ 

రుక్కును 7లిపించె మనల 

జిక్కూక వెడలితిమి శతు సేనలచేతన్ , 

+ అని పలికి యర్జునుం డున్న దిక్కునకు రథంబు “రయంబునం 2బజసం బంచిన 

వాండును నట్ల చేయ విమలాశ్వవేగంబునం జారుఖీషణం బగున తేరు నీవా 

రికి దుర్ని రిక్యుం బై నభంబున ఛానీరథంబు సనుచందంబున. 

శ్ 

వీరి. 

1. నీడ ఓ, ణ. త. 
a 

1. వికలంశై పోయిన ౬ ఊ. ఏ. వి మనోరథంజె పోయిన _ చెక్కు. (పతులు. 

వి, సముద్దండత రం బైన ఇ కొన్ని (పతులు. లె, బెందువర్చి అ తు, 

1, బోవంబనిచిన _ ఈ. 2. బరపు మనిన _ కొన్ని (పతులు, శ. మండలంబు సను 

చందంబున - ఊ. ఎ. ఏ, యు. 
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అ నుదర్భ్య( డయరాతా నొత్యూతీతో యుద్ధం "నేని చచ్యుఖీ ౩ 

సం, 1_94_6 

అరుగంగ సుదర్శనుండను 

ధరణీపతి యడ్డపడి!యె దర్శ మలర న 

| య్యిరువురు( 'బనంగుటయు న 

590. క, 

60. వ, 

61. క. 

62, వ 

68, క 

64, వ, 

చ్చెరువుం గావించె నచటి సేనల ెల్లన్, 

అట్టియెడ నన్ముహినాథుండు. 

పలుతునియలు నేయుచు6 దూ 

పులు దనదెనం *జేరనీక పోర శినివరుం 

డలిగి తురగముల సారథి 

నిలం గూర్చి తదు త్తమాంగ మే _డ్రెజ నటిెన్,. 

= నికి నిజసారథిం జూచి. 

గురుం డనుజలనిధి. గడచితి 

నొరులు దలంపంగ నాకు కినులిగాలువ లీ 

నరపతుల సరకుగొన నీ 

వరదము సననిమ్ము నేటి యని కలయకుమీ, 

అనవుడు వా(డు నగుచు నీవి|క్రమంజునకు నావెరవు సంగడంబు గాదె 

సంగరంబున నేమి సేయుదు నెవ్వని చె చేరు నడపుదు ననిన విని శినివ 

రుండు వివ్వచ్చుచేతం జచ్చినక రితుర గనర నికాయంబులలతిట్టలు సూపి యజ్ఞా 

డం చేరు *వణపు మదె గాండీవగుణచండనాదంబు వీళెంచుచున్న యది 

నేడు పాండవమధ్యముం డిచ్చిన ధనుర్విద్యావిలాసంబు మెణయను బాండు 

69. 

61. 

63. 

64, 

1. యదల్పెం బెలుచన  ఖ. చ. వీ. శ. న. న, 

1. బరయ నీక - ఐ. వ. న. 
గ 

1. లికదలవంగ నాకు - వ. ౨. నురి కాలు వలీ - ఆ. ఐ. ఘ. యు. వ నురుగాలు 
వలీ _- కొన్ని (పతులు. 

1. సంగతంబు - కొన్ని (పతులు. +2. నడపుమదె _ కొన్ని (పతులు. 
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గిల్. 

66. 

67. 

68. 

67. 

60. 

బ్ 

1. ముందట _ కొన్ని (పతులు. 

1. నలిగి _ కొన్ని ,పతులు 
0 

(ట్రీమదాంధ మహాభారతము 
న 

సూనుల శేను జేయుళ క్రి స్నేవాంబులు నెజపను వలయు నాకడంక గని 
కురువీభుం డీరువుకుఫల్గును లనుబుద్ది గలంగునట్టు సేసిద నని పలుకునవస 

రంబున నథధైసం గాంభోజయవన నై న్యంబు లతనికడ్డపడం గడంగిన నవ్వీ 

రుండు గుణంమి సారించి యబ్బలంబువలనికి దేరు వజపఫించి, 

నానా క్ష1ంబులు ముందట 
“iy 

వే నిగుడకా బడలు వడిన వీరథటులవె 
నేనుంగుల గుజ్టంబుల 

పీనుంగులమీ(ద౭ దేరు పెలుచం బఅ"వెర్. 

ఇవ్విధంబున వెండియుం గిరాతశకబర్భర పారదయనన। పముఖ మే చృసే నల 
రూపడంచి నీమూంకలు గలంగం దటీని చిత్రవర్మంబు మైచాయగా నారా 
చంబులు నఖంబులుకీను విల్లు బలుమొగంబును నై చెబ్బుఖినో లెం టోవం 

బోవ దుర్యోధనదుశ్శాసన చితనేనవివింశతి శకునిదుస్సవాదుర్దర్భ ణీ కథ 
(పభ్ళతిరథికనికరంబు రభసంబునం బోకుపోకు మనునెలుంగులతో. బిజింది 
దెసం దణీమినం దత్కలకలంబు విని యతండు నూతు నాలోకించి. 

మందగతి( జనుము నావెను 

కందగిలెడునై న్యజలధి [గక్కునళోషి. 
పం దీ వళ్ల రార్చుల నం 

చంద వడిం బఅపి నగుచు నరుగుద మనినన్. 

అత డటకేయ నబ్బల 
ap) 

మతిరయమున 'నెయిది ఫొదువ 'నరిగి కరిచతు 
శృతియు వాయ, కిళతియు వమ 
మతి. గూల్నెను శినివరుండు మద మెలరారన్. 

1. దెరలి _ 1 2 పరా[కమందు బలు = కొన్ని (పతులు. లి, [కోధన = కొన్ని 
'[వతులు; శ = కొన్ని |పతులు. " 

ఏ. దివ * “రార లకు వక్ అ వ వా. 
© 



71. 

72, 

72. 
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వ. అంత నిలువక చలంబున నాసేన శై సేయువై బెట్టు గిన నట్టియెడ. 
టల 

క, నరతుర గగ్వరదఠరథో 
త్కృరము లలో నతనిశరము చాంకనీరూప్పుం 
బగకించియు. గానం ధీ 

" త్వరితత్వంబునకు "వేటు వర్లన యేబా. 
అద మ ల9 . 

క, నర.శబాహాస్సురణనునకు 

సరి యగు నెక్కు డగు. గాని సాత్యకిభుజపి 

స్పుగణం బల్బము గా దన 

నురినికురుంబంబు పొగడుచుం జూచె నృపా. 

మ. కరుముఖ్యుండును దోడినై నీకులు సెక్కు_ల్ దూపు లొక్కుమ్మడిం 

గురియం విన్న టినవ్వుతో నతండు తతోదండసూశాళ్వ శే 
తురథంబుల్ వికలత్వముం బొరయయగా దోర్జర్చోీదున్టాంతు. జ 

వె“వుం “వేవయు లావునుం డెలిసె నుర్వీనాథ యా సీనకునస్, 

వ, అప్పుడు 

74. రా కదిసి నలేందుండు సూతుని 

మదమును దురగములయుబ్బు 1మూానిచి నిశిత 

(పదరముల నతనియంగను 

పొదివె శకుని దోడుపడ6ంగ భుజబల మలరన్. 

75. వ. పొడివిన నొదవినేకోపంబు నాటోపంబున, 

69, 1, యుం జుట్టు ముట్టిన _ కొన్ని (పతులు. 
లు ల 

70. 1. చెప్ప - న. 

71. 1. బాహుస్ఫురణంబు = జొ. గ. ఠ. ణ; బాణస్ఫురణంబు = ట. ల. 2. నికరం 

బుబ్బి = గ. బి. వ. శ. వమ, 

72, 1. విన్ననీ నవ్వు హా; చెన్నగు నవ్వు - ఒ; బిన్నెల నవ్వు = ఆ. ట. బి, వ. 

2. దుర్వారుడై - "పెక్కు ప్రతులు, + 

74, 1. మాన్ని నిశాత [పదర = ల, వా. సెక్కు (ప్రతులు. 

T6. 1.కో పొటంబున _వ. వీ శమ కొన్ని (పతులు గ 
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76 మ, ధరణీనాథ మూరాంళ కానుజుండు గాంభఛాే లేశుచాపంబునుం 

గురువంశా! గణిసూతుకంఠము నతి కూ! రాన్త్రపాతంబునం 

గర మాశ్చర్యము గాగ |దుంచిన( దురంగస్తోను మామేదినీ 

శ్వరుకే రచ్చటు వాయ నీడ్చికొని సల్చం జాణ దుర్వార మై. 

1. రోపషించి - ఇ. 

77. వన. ఇ కైటంగునం బాణిన 

78. క. తమ్ములు దొరలును కే శేపద్రి 

యమ్మనుజాధిపునిీపజ్జ క రుగుటయును సై ౧ 

న్యమ్ము వెజచణచి విచ్చిన 

నెమ్మది దనయరుగు చెస ని పభుండరిగెన్. 

79. వ, ఆనిన పిని యాంవికేయుండు సంజయున కి ట్రనియె. 

80. క. పులికి బసులు వాన క్రియ 

నలవు6 జలము సిగ్గు విడిచి య ట్లొక గానికో 

లల కోర్వక విణిగినసు 

(తుల నే మనీ విందు కేనేను రోయక యింకన్. 

81. క. అనుండు నత. డప్విభుని కి 

టను నీవును న్యగనుతుండు నవినయమ.లు "న్స 

సిన జాటల్లి నయాపద 

వీనకుండ(గ వళ మె మీందు వినీ ఇలియంగన్. 

82. వ. అట్లు గాసి మొ కోపించి నీకొడుకు పురికొల్స నంబనస్థ"కుంకణపారద|[ పముఖ 

చేళంబులబలంమిలు దుశ్చాననపురన్సరంబుగా .రయంబునం జని సాత్యకిం 

78. 1. కేయు చాసంబు - ఈ. ఎ. ద. మ.వ. నా. 2, రంసుభల్లింబునన్ - కొన్ని 
(పతులు. 

78. ఓ. నొప్పిరి _ ల. ౨. వలని కరుగుటయు - ఆ. ఇ. ఉ. ల. కొన్ని (పతులు. 

80. 1. నకట రోయక - ఊ. వ. క. వా” ౯ 

రే. 1. మేర్చుడగాన్ - య. న, వా, పెక్కు. ప్రతులు, 

రితి. ళ్ 



88. 

రడీ, 

రక్. 

86, 

డక (ద్ జపర్వము _. చతుర్దాశ్వాసము షరి 

జుట్టుముట్టిన నా జెట్టోమగండు నిజభుజవి[ క మాటోపంబునకుం వాటవంబు 

కిదలకొల్సిన, 

మ, ఏలీగెం బిక్కురథంబు లొక్క మొగి నుర్విం గూలె శుండాలముల్ 

'దల చై. రాలెం దుగంగ'మావయనవసంతానంబు లింతింత లై 

కుటుకుల్ గళ్లు భటాంగకంబులు రణతోణిం |బివావాంబు శై 

పజిచెన్ నెత్తురు భూతకోటి విపారింపం [బస్తుతింపకా సురల్.. 

ఎం దుక్భానశు(డు నొత్యూతీతో యుద్ధందమి చేనీ సాజిపోవుట. 2 

సం. 70220 

క, రోషమున దుస్పసేనుండు 

పాషాణ పథననిపుణపార్వతికత తి౯ా 

ఫీషణముగం గవియింప జి 
గీషం బొదువుటయు. జూడ్కి6 ౫౦ పారంగన్. 

క, శినివరు: డాళా లెల్ఫను 

దునియలుగా నేయ మగిడి తొరంగుచు నవి వై 

చినవారిన నొప్పింపంగ 

'గనుకని నమ్మూ/5 విచ్చి. గారవనాథా, 

క. విచ్చుట యు నంట దాకి యవ్వీరు! డంప 

వెల్లి ( 'దేల్చిన వెగడంది ెల్లగిల్లి 

యధివ దుశ్శాసనుండు మొదలై నయోధ 

గణము లెల్లను (దోణునిక డకుం కీలచె, 

2. బిరుదు - ద. న. కి. సమకొల్పిన - ఊ. వ్, 

1, బృందఘననసం తానంబు = వ, ® 

1. పథన _ ఆ. బొ. క. చ. ఠఈ. డ. ణ, వ; |ప్రదర -_ వా. కొన్ని (పతులు, 

1. గనుగొని యమభ్మూక విశ్చె = ర. వ. బ. 

1. డరమీ ఎ. బొ. రు, 2. జాజి, జనియె _ అని పొఠములు. 
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ర7, వ, ఇవ్విధంబునం దన చేకునకుం జనినయాదుశ్ళాననునిం గనుంగాని మున్ను 

శై_నేయు చన్న బెసం బుట్టినీయక్కోలావాలం బాకర్ణించుచున్న యగ్గురుం 
డి టనియె. 

షి, 

88. క. ఏమి యువరాజవిభునకు 

'సేమమె నె ంధవుని నేమి సేసె నరుడు నీ 

వేమిటి కి ట్లీకథిక 

సోమముతో విజిగి తెందు. జొచ్చెద వింకన్. 

69. క. అడుకులు దిన్న ట్రగునే 

కడుపున గు శ్రా త్తినపుడు గడు బఆఅచితి నా. 

దొడ లెబుగక పాండుపుతుల 

నుడిగి మడు(గ వలసే నిప్పు డొకసాత్వకిచేన్. 

00, వ, ఫీమార్జునులజారిం బడి యేమి గాం గలచాండ వని పలికి యలుక వొడిమిన 

నంత నిలువక. 

91. చ, మణచితె యాసభ౯ భువన మాన్యగుణో త్తర యాజ్ఞసేని నీ 

పజఅచినపాటు.( జాండవులం బల్కినపల్కులు నాటి [(కొవువ న 

_డెజయును నెందు బోయె రణధీరుల వారల నల్ల('జేసి సి 

గ్గణి తుది 'నిట్టు లైతి తగు నక్కట తియ్యన గావె |పాణముల్. 
a శ్రి రా 

92. ఆ, (బదుకం దలంచి తేని. జాండునందనులకు 

నింక నైనం బుడమి యిచ్చు నట్లు 
€. ఛం 

గాంగ నన్నతోడం గార్యంబు. జెప్పు మ 

వ్వెడంగు భీష్ముబుద్ది వినక చెడియె. 

98. వ. ఇట్లు సేయం జాల వై శని. 

87. మ యాకులారావంబు - య. ఈ. అ. వా. కొన్ని వ్రతులు, 

89. 1. మడగ గు వ. వీ. ళ. వ. కొన్ని (ప్రతులు. 

91. _ 1. నేడు పాలు టది కొరమె తియ్యన ౬ ఈ. త. ల. న, శ. వష. 



4. క, 

శీర, క 

అబీ, వ, 

డ్రోజపర్వము _ చతుర్గాశ్వాసము E01 

ఎట వోవవచ్చు నిను ముం 

దట నిడుకొని పోర నున్నతగుేరాజుల శె 
క్కట దోలెడి సాత్యకి నీ 
వట దటుముదు గాక *యొదుగ నగునే నీకున్. 

'అనుటయు నతండు వినియును 

విననీచెవులు సేసి మగుడ విక్రమమునకున్ 

గొనకొని యేమియు. బలుకక 

చనియె శినిపవరుేప్ది సమరంబునకున్ . 

తదనంతరంబ యాచార్యుం డవార్యదో ర్వీ ర్భంబు మెరయం దణీమి మెటకుంగు 

వాలమ్ముః వేడిమి నూపిన. 

97. శా, పాండుజ్మావరసూనునై న్యములు దర్భం “జేదుడుళా వీరశే 

'శిర. వ, 

తుం డుగంబున( దాడి యయగ్గుకుని నూతుకా నొంచి యేనమ్ము లు 

ద్దండుం డ్రై తను %వాడ నేయుటయు నాతం ఉల్లి డీపోజ్ఞ్వల 
చ్చండా(న్హ్రంబునం గూల్చె నాదుపదసంజాతున్ మహోద (గతన్. 

కట్లు వీర కేతుండు వడినం గినిసి యతని యన్నలుం కీదమ్ములు నగు చిత్ర 

కేతుండును సుధన్వుండును టి[తవర్మయు. జి[తరథుండును [(దోణురథంబు 

జాణమయంబు సేసిన నళండు, 

99. క వారలరథ్యంబుల. ద 

'త్చారథులం బొడవడంచి ధరం దొరంగించెకా 

_ వారిశిరంబులు పువ్వుల 

వారణమెయి డుల్చుగంధవహు(డుం బో లిన్. 

04. 

25, 

dT. 

95. 

1. సేనల అ. అ. ఇ. ఈ. కొన్ని |పతులు; సేనల నీ, వెట పోయెదు - జ, బ, వ. 

2. యిట్టు అగునే వగవన్ - వ. 

1. దెసక వైన్యయుకుండైై బె. సి ళ్ళ; దెసకు సొబలయుతుడై - ఇ. ఈ. 
° 

ఉ. య. ర. ల. వ; చెనకు స్వబలయుతముగాన్ _ కొన్ని (పతులు. 

1, జేర్పడన్ = కొన్ని (పతులు. లి. గాశ్క నొట =_ అని పాఠములు. 

, త్స 

1. డమ్ములుం దల మిగిలి - ఎ. ఖ. చ.యు. మ. వ, వీ శ షమ సుళ్ళ, 
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100. వ. 

101. శే. 

102, 

108. 

164. 

105. 

106, 

శ్రమదాంధ మహాభారతము 
Ur 

అప్పు డాలోకించి ధృష్టద్యుమ్నుండు గెంజాయ రంజిల్లుకన్ను లం గన్నీ 

lరెలుకం గవిసీ కుంభసంభవు నురంబునం (గూరనారా నంబులు సొనిపీన. 

మనమూయకలు హావోకారంబు లెనయగ నతండు మూర్చిల్లిన నప్వొంచాల. 

వరుండ. 

సలకయును వాలునుం గొని యలఘుజవము 

"మెజయ నేలకు లంఘించి మెటుంగు మెటజుచి 

నట్టు సని తల గోయుట కప్పళించి 

'యుగిశకె నగ్గురుతేరివై కేపు మెజయ, 

. అంతటం దెక్సి యా చార్యుడు ఖే ర్యధురంధరుం జై యెదురు గదియం 

బడి నప్పటికి సాధనంబు లగు జేనకొలందితూపుల నతని నొప్పించినం గడు! 

దురులు గఅచిన వెగడుపడునట్లు మొగతిరిగి యా దుపదనందనుండు నిజ 

స్యందనంబునకు వచ్చి విల్లు గొని "వెళ్లేసిన, 

* గురుం డతనినూతు( దునుముడు'( 

దురగములు రథంబు ననికి దొలంగ.6 దిగువ నా 

ధరణీసురోత్త ముండు బం 

ధురపాండవ నై న్యసమితి. తోలెం జెలుచన్. 

కలశబునీ తెంపు బెంపును 

బలిమియునుం జూచి యపుడు పాండున్భపతనూ 

జులదెసీ సై నికు లెవ్వరు 

నలవు మెలిసి కడ(గం జాల రై రి నేం దా, 

. అటియొడ.. 
ర్తి 

* అవ్విథమున. బలి. యాచార్యు డటపుచ్చ 

నరిగి దుస్ప"సేను! డాకిని|ప 

ళ్ 

1, రు దొరుగం = కొన్ని (పతులు. 

mea mec 

i. యేగ = కొన్ని (పతులు. 

1. వై నికులం దెవ్వరు - వ, స. 
మ 
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111. తే. 

112, 

118. 

114, 

చుండె సం నక్కడం గవ్వడియును యయుకేగాంతశాలరు(దు ని'కెవఉ రౌద్ర 

సమయమూ ర్తి యై శనమునుమ: మొనల జారిసవరుచుండె మావహారంబు. 

మొగంబున గురుండు ను గౌంచేయబలంబులం బొరిగొనుచుండె నివ్విధంబున 

నమ్మువ్వురచేతను |బజాతయం బగుచుండం గురువతి ఖారద్వాజు నాజి 
యరసి పోవవచ్చి యచ్చటం జాండవనై నికులసంరంభంబు( జూచి యేచి 

యొక రుండును దలకడచి యమ్మ వనజవనంబు సొచ్చువారణంబును 

బోలె. దజియం జొచ్చి ఖీమనేనుం బడిశాణంబులను నకులసహా'దేవ|దుపద 

విరాట ఛచౌపదేయుల సాయక్యతయంబులను "గేకయు లేవురను శరద్వయం. 

బులను ధృష్టదు మ్నుని నిరువదింటను శిఖండిని మూటను ధర్మనందనుని 

నె దుదూపులను చేసి మజియు ననేకనరతురగద్యిగదరథనికరంబులం బటు. 
(పదరశతంబుల నొప్పించె నప్పుడు, 

న 

ట్ 

అతనిచాపంబు6 గుంతీసుతా, గజుండు 

నజఅక6 జెలువారు వొదిపిన నుజుక వారి 

నెల్ల గుంభజుం డమ్ముల వెల్లి 'దేల్చి 

1యురవడించి యానై న్యంబు ను బృడంచె, 

కారవపతియు మగిడి యానె ంధవుకడకుం జనియె. దదనంతరంబ కేకయ 

మహీనాథుండు మార్కొనీ. 

గురు. డెన్నిశరము: లేసిన 

వెరవున నన్నింటి నన్నీ విశిఖంబుల దా 

మరలిచీ (బహ్మో(త్రుపరి | 

స్ఫురణము సూపినం దద్యన్త్రమున్న యడంచెన్ . 

ముజీయు నతనిమెయిబజాణము 

లఅువది కేగరినాలుప నాబ్బవాత్త (తుం డే 

110. 

111. 

118. 

114, 

న్ 

1, గాంత్య జా కొన్ని (పతులు, గ 

1. యురము నొంచి యా చైన్యంబు = వం 

1. నశం డడచెన్ = కొన్ని (పతులు; నమరల్ళెన్ _ వ. 

1. గీల్కొలుప = కొన్ని (ప్రతులు, 



(68) 

115, తే. 

116. క. 

ద్రోజపర్వము .. చతుర్గాశ్వాసము 

అ సూతు నొంప నాతం 

డటీముణి నారా చతతుల నవ్విభు. కిబొదివన్. 

చిక్కువడం “జేసి చనుమణ యొక్కదొడ్డ 

నారసమ్మున వినేయ నరవరుండు 

(దెళ్లై శళుపాలతనయుండు ధృష్ట కేతుం 

డమ్మవోవీరువె పీక నడరి యపుడు. 

వ 

చెనుమంట నుటుకు శలభం 

బునుబో లెం శేగవిసి కోలుపులిం గోలన్ (జె 

సినమాడ్కి నేసె నజణువది 

సునిశిత బాణముల నళ్వనూతయుతముగన్, 

117. శే. వాణఘట్టనం గటకటం బడి గురుండు 

118. క. 

119. వ, 

విల్లు (దుంచిన నొండొకవింట నొంచె 

నాత6 డక్కుంభసంభవుం డతని విరథు( 

జేసి యావిలు 'దునిమిన చేవ సెడక. 

గద వై చిన నది |దోణుని 

(పదరంబుల నడంగం దోమరము శక్తియు బె 

ర్టిదముగ నత6 డడరించిన 

మదమున నయ్యోధవరుండు మడియించె నెడస్. 

అట్లు శేవిగతసాధనుం జేసి. 
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116. 

HT. 

118, 

110, 

2. గప్పెన్ -ఉ. ఊ. ఎ. ప, మ; నొంచెన్ - త. ర. 

1. గదిసి = కొన్ని ప్రతులు. 

1. [దుంచిన = చ.'ర్వు. వ, 

1. వైచె నదియు _ ల. కొన్ని ప్రతులు; సాచి మరియు దోణుని - వ. 

1. విగత _ ళ. వ, కొన్ని [పతులు] వికల = వా. 
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120. క, 

121, క, 

122. తే, 

128. వ. 

i124. ఆ. 

ఢశ్రీవమదాంధ్ర.మహాభారతము 

ఆలోచన మెటుల౮లగా లెడు 

వాొలికనారనము చేదివరు వాదయమునం 

గీలించినం బొడ వెగయుచు 

నేలం బడి తన్నికొని చనియె జముీకడకున్. 

కని యాతనికొడుకు కడలుం . 

గనలుం విరికొన(గ( దన్ను. గవిసినం బొదివెన్ 

ధనురాచార్యు(డు శీ ఘుం 

బున లెబ్బులికొదమ లేడి బొదివినీమాడ్కిన్ . 

ఫొదివి యవలీల నాతని. బొలియం జేయ 

సమదగతి మాబజుకొని జరాసంధతనయు( 

డృన్త్రగురు నొంచుటయు నత డర్గి యతని 

గూల్చం ద'తెనికులు గనుంగొనుచు నుండ. 

అట్టియెడ వడముడి ధృష్ట్రద్యుమ్నుండు విన నన్విపవరుం డ|పతివాతీతవ 

స్ఫిద్దుండు గాశకేమి చూపులన దహించునట్ల తూపులవే(డిమిం బగఅరూవ 

డంచుచున్న వాం డనిన నాదుపదనందనుం డతని మార్కొనం గడంగు నెడ 

నాతనీం దలకడచి. 

డు శ్ర వర్మ గురునిచాపంబు (దుంచిన 

చేట యొక గాదొడవిల్లు రయము 
ఉగ 

మెఅయం గొని యతండు మెలు(గులు గజీకొను 

నారసనమున వానినామ మడంచై, 

120, 

121, 

123, 

1. బోడిమి సెడి_ట.వ, వీళ, మ న. ళ,; ఫొడవుే (న్ఫెగసి = ల. కొన్ని 
(పతులు, వ. వురకిన్ ఘు ణ. వ. ” 

1, కొడుకు గనుల గనలుం బీరికొన ౬ వ; కొడు కనలము గనుగవ బిరికొన _ ఉ. ఠః 

కొడుకు కలక గనలుం -ణ. 2. అటి బొదివిన _ కొన్ని పతులు. శి. భంగిన్ - 
శ్ (పతులు, 

తపన్పిద్దుండు -_ ర. ల, శ, మ. కన్ని ప్రతులు; త రసనస్సింధుండు _- ఇ. ఒ. త, వీ; 

"తప వ శ్రీవుడు - వా. 



125. &. 

126. వ, 

187. క. 

128. వ, 

129. ఉ. 
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అప్పుడు చేకితానుండు 'శతాళుగమ.ల్ గురుమేనం [గుచ్చి శే 
రొప్పణి సూతు నొంచి తురగోద్దతి మాన్స నతండు గన్ను లన్ 
నిప్పులు రాల దద్భుజము నిష్టురచాణవాతంబు చేసి వే 

కప్పె శరాళి సూతులిడు చెగన్ వారు లోటటి (గళ్లు వాజంగవ్. 

ఇట్లు విరథుం డై చేకిశానుం డోటమి కోర్చి యమ్మెయిన తొలంగె 
ని క్తెలంగున, 

"వెక్కం[డ్రుదొరలు దనే 

రుక్కున రూ!పఅ.గ |దోణు( డుద్ధతిం దోడ్లో 

నెక్కగ నితడు కుమారుం 

డొక్కొా యన(గ ముదుక( డయ్యు కిను[గత * మెల సెన్. 

ఆసమయంబునం బాంచాలవతి యీ(వాహ్ముణుండు వృషభంబీలుంబోని 

భూపాలుర నెల్లను సృగాలంబుల కాహోరంబు నేయుచున్న వాండు "'వారింప 

వలదే యని క డంగి మొనలం బురికొలిపికొనుచు నక గ్రాం బగుకయ్యంబు 

'సీయుచుండం వాండవా[గజుం డాత్మగతంబున, 

ఎవి భర్య్యరాడి భీముని నడనునవం దోడ్ధడం మిభ్బుఖి == 
కర 

సం. 1024 

అర్జును. డొంటి వోయె నని యక్కడ( బుచ్చితి బాహుసారవి 

స్ఫూర్జితు సాత్యకిం బెలుచం బోవుటయుం గను(గొంటి నిద్దజున్ 
దుర్ణయళ (తు నై న్యముల దొందడి నేమయిరొక్కొ వి కమా 

నర్టిత వైర భీముండును వారికి. "దోడుగ నేంగు బట్లొకో, 

125, 

121. 

128. 

129, 

1. దశాశుగముల్ - “పెక్కు ప్రతులు. 2. డడగన్ దురగంబులు [ళ్ళు - 

ఖ. గ. శ. వ, ' స, 

శ వణగ ఎ. యు. అ, ౨. నురువడి = "వెక్కు_ పతులు; నుద్గ్దతీ = గ, వ. 
అ © 

8. గవిసెన్ త. ర. 

1. లు వోని _ కొన్ని (పతులు. 

1. యక్కట = వ. 2. దోడ్చడా- కొన్ని (పతులు. 
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180. క. తమ్ముని దలంచి కృష్ణుని 

తమ్ము బనిచె నాతనిరి బదంపడి తనచి 

_త్తమ్మునం దలంపండ ధర శ్రి 

డెమ్మెయివా( డొకొ- "నాశ యీాయున్నజనుల్. 

181. తే. "వెక్కుచోటుల నెజింగిన యుక్కులావు 

గలుగునీతని. బనుచుట 1కలుక నేల 

యితడు గలయ వయ్యిరువుర శలమివచ్చు. 

బనుతు *నేనటు శోకంబు వాయవలయు. 

102, వ. అని బహువిధంబుల విచారించి నిశ్చయించి. 

188. ఆ. భీము జేర నరిగి వీభత్సు సీతమ్ము 

ననీ యెొలుంగు గళమునందు! దగుల 

నకు లొలుక మాట యట 'నెప్ప లే( డత. 

డా ర *నూచి యిట్టు లనియె నత(డు. 

184. క. ఏము గలంగినయస్పుడు 

నీమహిమయ మమ్ము. చేర్చు నీకును గలంగన్ 

భూమీశ తగు నె యివ్విధ 

మేమిట( శాటిర్లెం బనుపు మేపని కైనన్. 

185. చ. అనవుడు నాత( డి ట్రనియె నక్కడ నప్పుడు జాంచజన్యని 

స్వనము వినంగ వైన నట సాత్యకి బుచ్చితి నేమి పుశునో 
యనుివెత నిప్పు డద్దెస భయంిబు దిగంబడ నీవు వోయి పా 
ర్థుని. గని సింహనాదమున రోదసి నింపుము మాకు నింపుగన్. 

180, 1. యన? ల. వీ. శ. వష. కొన్ని (పతులు. 

181. 1. కులుక నేల-ఐ. జ. బ.వ. & నెట్లు నా ళోకంబు = వెక్కు |వతులు, 

188, 1. తమ్ముడని = కొన్ని (పతులు. వ, సూచి యన్న కాత డనియె  ట, 

185, 1. డిట్టు లను - కొన్ని (పతులు. బీ. వర = పెక్కు (పతులు. కీ. బుడిసింపగ = 

_ లన. ళ్ళ; బుడుగం బడ వ, న్ " 



186. క, 

187. ఆ. 

188. వ, 

189. క. 

140. వ, 

141. క. 
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నీతమ్ము(గుజ్జి రూపసి 

నీతివిదుండు సకలసుగుణనిధి మద్భక్తుం 
డాతని ఆడ రగునో యను 

చేతోగతి పల్ల టిల్లం కేయదె తాల్మిన్. 

"అనిన థీము. డిట్టు లనియెం ద|దథము ర 

థ్యముల సారథిని శరాసనంబు 

నెటు6గు దతనికొలంది యెలీంగినేయదియ నీ 

కేల వగవ నిపుడ యేను బోదు, 

'చేవరయాజ్ఞ 6 దల నిగికొని చని యాక్ళష్ణుల గృష్టానుజునిం గలసి 
౯09 € 

యిక్కడ కెటుక సేయుదు నని పలికి పాంచాలనందనుం గనుంగొని కుంభ 

సంభవు బలిమియు నతని పతిజ్ఞ "తెజంగును నెబుంగుదు వేమలఅ కుండుము 

నాకుం *బోక గర్జంబు గాదు గా కున్న చేలినవానియానతి నడపవలయు 

ననవుడు నతండు. 

వినుము భవశ్సనాపతి 

తనువున [బాణములు గలుగ ధర్మజుోదెసకుం 

జనుచెంచువాంజె [దోణుం 

డనుమానము దక్కి. యరుగు మర్జునుకడకున్ . 

అనిన ధృష్టద్యుమ్ను పలుకుల కూఅడిల్సి యనిలతనయుం డన్న చరణంబులకుం 

(బణతుం డై యాలింగనంబును నాశీర్వాదంబునుం బడసియున్న యప్పుడు 

"శారేశంఖవిరావంబు వీతెంచిన నవ్విభుం డవ్వీరున కి ట్లనియె. 

విను పాంచజన్యపటుని 
స్వన మడె యిది మటి(ది యెడరుసై రింపక కృ 

187. 

180, 

189. 

140. 

141. 

+ యధివ = ల, 

. మోచికొని _ద.వ. ౨, బోవుట- కొన్ని |[వతులు. 

. గడకున్ త. ద, ర. ళి 

. శంఖారావంబు ఎద, ప. బె. 

. యట, తన(మజది) - అని పాఠములు. 
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14, వ, 

148, క, 

}తకీ, క్ల, 

1క4ర్, వ. 

శ్రీ మదాం ద్ర మవాభారతము 
[ఏ 

ష్టునిరణము చేయురభనం 

బని తలంచెద జీనెంయ్డు మెయు మధికరయమునన్. 

అనవుడు సవిశేషకల్నితం బగురథంబు రవంబును దూర్యనినదంబును దన. 

సింహనాదంబునుం జెలంగ విళోకునిసారథ్యసామగ్గ్యంబున రథ్యంబులు 

నెజయ మెజయం గదలి గొనయంబు సారించి కురుబలంబు నవలోకించుచు 

నడరు నవ్వడముడిం దలపడి నీకొడులు దుళ్ళలచి త్ర సేనకుండ భేదివివింశతి 

దుర్ముఖీదుస్సహులును వికర్ణ శలవించానువింద సుముఖదీర్గ బాహుసుదర్శ 
బృంచారకులును సుహాన్తమ వేణదిర్చలో చనాభయ రౌ దకర్శసుళర్ముదుర్వి 
'మాచనులును విపిధవిశిఖంబులు వరగించుటయు లేళ్లగ మీం జూచి పొంగు 

సింగంబుచంద౦ంబునం 'జెలంగి యాశరంబులు వాంంచుచు వారిం గదినీ 

బృందారకుం దెగం జూచి యభయళరౌ[ దక రనదుర్వి మోచను లనుమువ్వుర 

మూ(డు వెడందీదూపులం దునిమిన. 

చలమున6 బోవక *పెనంగిన 

నల వేర్పడ నత(డు విందు ననువిందనుళ 

రుల జంపి సుదర్శను జె 

ట్టిల్వవె 6 బడి యపుడు సాన నేసి నశేంచా. 

సెఅవారు వెాణచి నలుగడ.: 

బజిచిన వాయుసుతు జార్చి పటపె రథం జా 

తెబపిీన యరుగుట గని గురు 

డుఆక యతని( 'దాంకి కప్పె నుగా(న్ర్రుములన్ . 

ఇట్లు నిలువరించి నిటలంబున నాళాచంబు నాంటించి యక్కుంభనంభవుండు 

దనమనంబున వీడు వివ్వచ్చునట్ల కేస న్ననుసరింపం గలవా డని తలంచి 

యప్పవనతనయు న నుబ్జె కించి, 

2, యేగు మేగు మధిక = ద. 

క్వ దృువ్పృవులును _ చెక్కు (ప్రతులు. 9. వాతియమ్ములం = త 

1. పొదివిన = ఇ. ఓ. ణ. ద. ర. వ. 

1. నన్ను (తన్ను) నోనరింప - గ. బా 
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146. క. నను గెలిచి కాక నీకి 
మొన సొరంగా నెట్లువచ్చు మును నీతమ్ముం 

డనుమతు( డై. కాదే చొర. 

గనియె ననుడు నతడు గన్ను (గవ గెంపారన్. 
గో 

147. క. నరు. డొకరథీకుని యనుమతిం 

జోర6 దలంచునె మనుజసేన సురబల మైనం 

+ 'దెరలిచికొని విచ్చలవిడి 

నరుగుం దనీవలయునెడకు నది యట్టుండెన్. 

148. చ, |పియములు వర్మి. ని న్ననుసరింపంగం వార్జుండు గాడు సుమ్ము దు 

రయభుజశ క్షి నిర్మథితశ|తు(డు భీముడు గాని నీవు దం 

(డియు గురుండుం [బియుండు నని (పీతి 'యొనశ్చిద( బూని వైరికిన్ 
జయ మొనరింతు గాక యని నై (తునె దర్పము సూప కుందునే. 

149. వ. ఆని పలికి. 

150. మ. గద సారించి చెలంగి వై_చిన భుజాగర్వంబు సాలించి య 

మ్ముదకం డుర్వికి చా(టి పోయె నది రళ్ళుల్ మింటం బర్వంగ శె 

ట్టద మై (మోయుచు వచ్చి బల్పిడుగు మాడ్కిం 'దా/కుడున్ గుజ్జముల్ 
సదినె౯ా సారథి మ(గై దేరు వొలినె౯ నై న్యంబు ]ఖీతిల్లంగన్. 

151. వ. అప్పు డమ్మేటిమగండు. 

162. క. మనమూ(క దణిసి యయుద్దతిం 

జన జన నీనందనులు వెనం చా(కియు ను 

బృినయతనిపీ(క కోర్వక 
కనుకని సిగ్గు నెడి పాలుగా గురుం డంతన్, 

147. 1. వలచి నెడకు _ వా; వలసి నెడకు - ఆ. జొ. ల; వలయు _, "పెక్కు (పతులు. 
+ ౧ 

148. 1. యొనర్చినం బూని _ వ. బ, వీ, శ. న. | ఇ 

150. 1. దై న్యంబుగాన్ = రొ. రు య. నా, 

152, 1. డలుకన్ - జ. ఐ. + 



ల్12 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

158. క. ఒండొకతే రక్కి. సము 

154. చ. అరదము డిగ్గి యస్పటుళరావళి కోర్చి మొగంబు వాంచి స 

ద్దండత6 జని థఫీమసేను6 దాశి శరము లొం 

డొండ నిగిడించి నొంచిన 

గం డడంగక యతడు కనలు గదిరినమదితోన్. 

వ 

త్వరు( డయి వాన చె గురియ వంచినమ స్తక మొప్ప. భోవుసుం 

దరవృషభంబు కిల బని దర్ప మెలర్చ(గ నొక బాటే నొగల్ 

'వెరవున( బట్టి శేరు (పజ విస్మయ మందంగ కీవీచి వై చినన్. 

= భీముండు /ధోశాదిరథివల నతి (క్రోబింబి యద్దనుం వోరలోవ్రుటి 2 

సం, ?_10£.88 

155. ఆ. నుగ్గునూచ మైన నగ్గురుం డొండొక 

156. వ, ఇవ్విధంబున ధనురాచార్యు బెట్టు వఅచి బిట్టు సనుచాెట్టిలిరుదున * కెదు 

ర్బం జాలక భోజబలంబును గాంభోజానీకంబును యవనాదిమైచ్చనై న్యం: 

బులునుం బసులు పులీకిం బాటు తెజుంగునం గలంగి పజఖచె న ట్ల పతినాత 

గతిం బోయి సాత్యకిసమరోల్లాసంబు గనుంగొనుచు నట కడచి యన్వడ 

ముడి దివ్యరథంబు మెఅయం -గౌరవ్య యోధులతోడం కెబెనంగునవ్యసా చిం 

జాచి సింవానాదంబు సేసిన నతనిం గనుంగొని [ప్రియంబున నయ్యర్జునుం 

డును వారియును గన్జారవంబుల గగనంబు నినిచి రమ్మహోరవంమి లాక 

న్తంచి యుధిష్టి రుండు ఫముసంజ్షాపనంబునకు సంతుస్టైంతరంగుం ఇ తన 

లోనన యతని నగ్గించి యన్నరనారాయణుల యెలుంగులు వినం గనుట 

యరద మెక్కి యల్ల నరిగ సేన 

మొగమునకు రయంబు మిగుల వికోకు(డు 

చర భీముం జెక్కెం చేరు పీతి, 

154, 

156. 

ల 

. వాడ్చునను వ. 2. |తిప్పివై చినన్ = ట. వ. 

1. బెండు వరచి = ద. 9. శెదురం జాలక = 'వెక్కు పతులు, శీ. భోరు - జొ. వీ, 
శ.ష. కొన్ని [పళులు, 4. జూచి (వెల్మిడి సీంవా ఎవ. 



(65) ద్రోణపర్వము _ చతుర్ణాశ్వాస్రము రల 

కుం బొంగుచు నప్పార్థుండు దనీ్ ప్రతిజ్ఞ 'నెజపి వచ్చి తన్నుం గౌగిలించి 
కొనుటం గోరుీచుం గౌరవపతి యిమ్మెయిం దమ్ములు బంధులుం 'బెగం 

బొలియుట దెలిసి యయినను వీరునకుం జొచ్చి యున్న వారి నై నం గాంచి 
కొనునొకో యని యూహించుచు' గయ్యంబు సేయుచుండె ననిన విని 

క ధృత రాస్ట్ర్రండు సంజయున కి ట్రనియె. 

157. ఆ. ఇట్లు సింవానాద మిచ్చిన భీముని 

మార్కొనంగ మగడు 1మునబలమునC 

గలిగెనేని మచదాత్శజుల ¥గాల్ప( బుట్టిన 

"చిచ్చు వాండు వానిం జెనయు టరిది. 

158, చ. అనవుడు చాత డిట్టు లను నమ్మను జేం్యదున కన్హ కరు డ 

య్యనిలతనూజు మార్కొని రయంబున వింశతిసాయకంబు లే 

సిన నత జేడుతొమ్మిదులు చెచ్చెర నేసి 'సిడం బొకంట నే 
పున గుదియించె నారథికపుంగవు లట్లు దొడంగి యుద్దతిన్ . 

150. వ. “వినంగునెడ ఖీమసేనుండు. 

160. క. సూతసుతువిల్లు (దుంచిన 

నాతండు బలుపింట గొంచె నతని వెన మరు 

త్పూతి యదియు. (దుంచుచు. ద 

త్ఫూతుని. దురగముల. |దుంచె దుర్జమలీలన్ . 

161. ఆ. విరథు డై యతండు వృషసేనురథ ముక్క. 

వబాటుటయును గలంగం వాజి సేన 

5. (ప్రతిన = కొన్ని ప్రతులు. 6. చుండె-ళ. కొన్ని ప్రతులు, 7. దీనతకుం 

జొచ్చి = జొ; తెరంగునకు = ట. బం 

157. 1. మనల యందు - ఇ. వ. గూల్చ్య- వ. క 

' 
య 

158. 1. శరం బొకంట నేవున నిగుడించి - శ. ష, వా. కొన్ని [వతులు; ననంవ వెల్లి 

యేవున ౨ అ. గ. 

181. 1. మెక్కి పారుటయును - ఉ. విశ. మ. క్ష 



కశ. 

162, 

168. 

164, 

165. 

క్ర 

భ్రీమదాంత్ర మహాఖారతమా 

లట్టియెడ నృపాలు6 డా చార్యుపాలికి. 

జనియె. కేకు దోలీకొని రయమున. 

= దుర్యోధను (దోణుని దూఅనాడుదీ oa 

సం. 7_116_1 

చని యడిచిపాటు గదుర నతనితో ని ట్లనియె, 

. నరుండును సాత్యకియు వృకో 

దరుండును మన సేన గలంచెదరు నై_ంధవుం జే 

రిరి నీకు దగునె నరునిం 

జొరనిచ్చితయేని -వారిం జొర నీ ననఘా, 

సమరంబున నీ వోడుట 
సము[ద మింకుట జయించె సాత్యకి గురుం గ 
య్యమున నని యెస(గుజనవా 

దమ మేలుగ+ దలంచితొక్కొ ధనురాచార్యా. 

ఈభంగి నీ వడంగుట 

మాథాగ్యము గాక యింక మాటలు వల దీ 
తోభం బెట్టు లుడుగు6 జెపు . 

మా భవదీయబల శెర్య మతులకు( దగంగన్. 

166. చ, అనవుడు వాతం 'డిట్టు లను నక్కడ నిక్కడ నొక్కరూపునకా 

మనమొన కై నయోూయెడరు మాన్సం(గ నోపినయంత మాన్నెద 

_న్వినోము విశిష్ట కార్య మవనీవర నైంధవుం గాచికోల య 

ర్హునునకు నీకునుం గలిగె జూదము నేం డధికంపుటొడ్డుగన్ , 
జ్ 

గొ 

L688. 
గా 

1 డిట్లనియె _ కొన్ని ప్రతులు. 2. మనశి వ్రశార్య = ఆ. చ. ఛాకూ. శి. నేడధి 
కంపు టొడ్డుగాన్ _ మ. ర, వ. వా. కొన్ని ప్రతులు. వొ డధికంపుటొడ్డుగాన్ అం 

క్స్. శర య. వ, ళ. ప; .నాడధికరిపు = 'వా.: 



167. క 

168. వ, 

169. క, 

170. శే. 
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మును శకుని బుద్దిమె "గలి 

చినయది యసన్టిరపుగలుపు ఓడ కీజాదం 

బున వెడల. కాటు నూవే 

మనవెరవును లావుకలిమి మనుకాధీళా. 

శావున నీవు మస్టిరోతాహుండ వై సావోయ్యంబునకు నర్ద్జెన నున్న 

కర్ణాదులం గొని కవ్వడి మొదలగు నమ్మువ్వురకుం జాలి సింధు! రాజరతణంబు 

నిర్వహింపు మేను *సేనాముఖంబున నిలిచి తక్కినయందణి నిలువరించుట 

మేలు నీతో వచ్చుట కర్గంబు గాదు పొ మృ్యనుటయు నతండు మరలి 

తన్నుం చాన పురికొలిపికొనుచు నట ననియె నప్పుడు యుభామన్యుండు 

ను_త్తమౌజుండును మున్ను కృతవర్శ్మచేత నివారితు లై నరునిీతోడి 

వణుమం జనక "కెలని కుణికి యణిముణి మనమొన 'చెరల్చికొనీ బయలికి 

వెడలి క పిధ్వజగాండీవగుణరావంబులక తంబున నతనియున్న యెడ యుపల 

ఉంచి తిరిగివచ్చి బలువున మనబలంబు వాయం కాపి కొని చొచ్చి వివ్వచ్చుం 

శేరవచ్చుచున్నం గని యక్కురువిభుండు వారల 'వారింపం గడంగిన. 

ఆయిరువురతో నజ్జన 

నాయకునకు నయ్య దారుణం బగురణ మం 

కేదాయతనృపచాపము రో 

పాయ త్తత నుత్తమౌజుం డార్చుచు( *దుని మెన్. 

తునిమి తోడన యుర మాడ మనిశిళా(స్తు) 

చయము నిగిడింప రా జొండు చాప మెత్తి 

యతనివాయముల సారథీ నవని గూల్ళె 

నాత( డరిగ యుభామన్యునరదమునకు. 

167. 

163. 

169. 

_ 1. సెడమికి జూదంబు = ర; సింధుజ జాదంబు = ఖ. చ. ఠఈ. పంవ; (సమాసము 

చింత్యము) సింధుజు జూదం = గ్. 

1. రాజు డ్రాణంలులు - ఖ. ఘమ. వ. వీ కమ. నళ్ళ. 2. నేన మొగంబున - 

ఈ. ఉ. ప వీ. క, స. 8. తోడ నళుగం బడక - చెక్కు గ్రీకులు, 

1. దాయెడ 'నృవుచాపము = అఆ. ఉ. ఊ, కొన్ని ముర చాయత న్భపు 

చాపము - కొన్ని (పతులు. (పొకమంత సరనముగా లేదు. 2. ద్రుంశెన్. - 

ఒ, అట. వ, క్ 
- 
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సంక. 

172. తే, 

178, వ. 

174, ఆ, 

176. 

176. వ, 

ధ్రీమడాం ధమ హాభారతము 

అరిగి తురగముల సూతుం | 

_బొరిగొన విరథు( డయి నృపతి పొలి నోవక యు 

ద్రురగతి గద గొని చని త 

తురగంబుల సారథిని జిదుర్చలు. చీచెన్ 

రథము డీగ్గి తొలంగి రారథికు లమ్మ 

హీళు( ీతంచి యెక్కి మ దేళుతేరు 

చారు నీయోధు లిరువుర బారిసమరి 
యారథము లెక్కి. యర్హును6 'జేరం జనిరి, 

అనుటయు నాంబికేయుండు సంజయున క్రి టను మనపొ 'రెల్లం గర్హుండు 

గొోంకేయుల గెలుచు. నని యాసపడుదు రాధర్ముతనయుం డోతనీయాటో 

పంబు "దలంచి 'కేలెల్లను గన్ను కీమూయండు. 

అట్టి జెట్టి యనిలుపట్టిచే విరథు( డై. 

పోయి పోయినట్టు పోయు గాని 

మరలి కయ్యమునకుం జార. డెట్టు లాతనీ 

'తెజంగు సెప్పు నాకు. చెటపడ(గ. 

చ. అనవుడు నాత( డిట్టు లను నన్నరశాథున కట్టు నూతనం 

దను. బొరివుచ్చి ఖీముండు "మదంబున నర్జునుదిక్కు వోవంగా 
గని యతం డాయితం బయి తగం దనే రెలు-గెత్తి పిల్చి నా 
ధ్వని విని యావృకోదరు: డుద(గగతి౯ మరలె౯ మహీళ్వరా. 

అట్లు *చార్కొని యర్శ[పతాపు లగునయ్యిరువురు నొండొరువుల శరం 

బులు దూలించుచు( దురంగంబులయంగంబులం దూపులం గిలించుచు సార 

1. రథము - కొన్ని (పతులు. 

1. దలంచి పగలును శేలును - ఇ. ఉ. ఒ. ఘ. డ. వ. ౨9. మూయక్రుండు - కొన్ని 
ప్రతులు. 

1. న ట్లపోయై - కొన్ని (ప్రతులు. 

jr ముదంబున = అ. అ, ఇ. ఈ, ల. వొ, కొన్ని ప్రతులు. 2, తనివిని _ అ. ఆ. త్ల. 

ఉ. కొన్ని పతులు. 

1 మార్కొని _ ఒ.వ. 



171. క, 

178. క. 

ద్రోణ వర్వము.._ చతుర్దాశ్వా సము 517: 
ఛి 

థుల బెట్టు వటుచుచుం జాపంబులు విజబుచుచు. మెమజువు లయివుళ్లు 

సేయుచు మేనులు నెత్తుట జొ త్తిల్సం జేయుచు నొండోరులకు ే(డిమి 

నూపి యేపునం 'బినంగు నెడ నయ్యనిలతనయుండు. 

విలు దుమురు సేసి గుజ్రం 

'బుల సూతుని లిలుకుమార్చి భుజగనిథ శరం 

బులం *జేడ డ్పజిచిన సిగ్గణి 

కలగి పజచి యొండురథముం గర్హుం డెక్కెక్. 

అన విని ధతరాషుం డి 
ey 

'ట్లను నమ్మినబంటు పిఅికి మై యిటు పటినం 
గని మందబుద్ది దురోో 

ధను. 'జేమని తల(శచె నొక్కొ త్రనకేచ్చి _త్తమునన్ . 

179. వ. అది యట్టుండె నాకర్టునివింకంబు 1ేవిదప నెట్టయ్యె ననవుడు సంజయుం 

డతని కి టనియె. 
Tc 

180. కే. ఆననంబున( (గోధమవేోనలంబి 

భీషణముగ రా భేయుండు ఖీముదెసకు 

మరలి శయురవడి( గవియ నయ్యిరువురకు మ 

మహాద్భుతం బగునం|గామ మ య్యొనధివ. 

181. క, బలుడేగలకె వడి బె 

బృులులీపగిది మ_త్తకరులపోలిక దర్బో 

జ ఏలసింవాంబులచా డున 
జ 

_ నలవు. జలము మెటియం బెనంగి రారథికవరుల్. 

177.  గీడ్యరచిన = ఇ, 

178. . యు ల్లములోన్ త, 

179. + పదంవడి = ఐ. * 

150, . యురువడి _ "పెక్కు (ప్రతులు, 

181, . గతిన్, కరణి - అని పాఠములు 



618 
డా 

శ్రీమడాంధ మహాతకారతము 
లో ల 

162. క. "పనంగునెడం గర్టునిది 

188. వ, 

184. క, 

165. ఉ. 

166, వ, 

167. చ. 

క్కువ( జతురంగములు బెట్టుగో_ల్తల వాలీ 
మునిమీ(ద( గవిసి మం| తిం 

చినయట్టులు గూళశె నతనిచేతి!బలువునన్ . 

అనవుడు నాంవికేయుండు., 

శాడరెడుకొలదియ వానికి 

వడముడిభుజవి[కమంేబు వారల మన మె 

ప్పుడు వినమొ కర్లు వినమో 

యకడివీరపు( దులువ గలుచునశే పొండవులన్, 

నూతనుతుండు పాండున్భపనూనుల బోర జయించు నంచు గ 

'ర్వాతిశయంబునన్ *1మనమచాంధుండు కృష్ణు దృణీకరించి సం 

ప్రీతిగ సంధి నసేయండ యపేతకళంకులు వారు వారి శే 

లా తగ వేది దైవము దలంచు రణంబునం కేటు సంజయా. 

తానును తమ్ములుం 'జెడుదు రింతియ శాక యొండు గలదే యది య 

ట్లుండె భండనంబు ెజుంగు నెవ్పు మనిన నమ్మనుజపతికి నానూతసంభవుం 

డి ట్లనియె. 

నమసినసేనం జూచి రభసంలున( గర్జుండు రీము గిట్టి ద 

ర్పము నసిగురొ_త్త ముప్పడిశరంబుల నొంచినం గెంపుసొంపు వ 

మునకు "నొప్పు నేయంగ నతండు వెనన్ విలు ద్రుంచి నూతుప్రా 

ణము గొనినం జలం *జెద( బెనంగొన వావానచోదకుండు నై. 

188. వ. ీకర్టుండు క్తి *వై చిన. 

182. 

164, 

185, 

187, 

188. 

. బలుపునన్ = వీ. కొన్ని (ప్రతులు. 

. బవార్యబలము నేర్పడ = ఎ. జ. ట. బి, 

. ఘనమదాంధుడు - అ. గ. ద." | 

. ఇను సేయగ ఇ. 2, జెడ ఎవ. కొన్ని (పతులు. 

. కర్ణుండు _ ఊ. ఏ. త; అతండు వా, కొన్ని (ప్రతులు. £, యడరించిన = త. 



189. శ. 

190. ౪. 

191. క, 

192. ఉ. 

198. చే. 

194, క. 

ద్రోణివర్వము _ చతుర్దాశ్వానను 619 

ఎనీమిదితునియలుగా నది 
దునిమి మరున్నందనుండు తొమ్మిదిశరముల్ 
తను వాడ నేయ బలువిలు 
గొని యన్నియ కర్టుం జేనె. ([గూరా(్ర్రంబుల్. 

వాని నెడ నటికి యప్పవ 
మానతనూభవు(డు నికిత మార్గణములు చి 

వె నిగిడింప6ంగ రాధా 

నూనుండును సాయకముల !సోనలు గురిసెన్. 

కేచెలంగుపటునీంవానాదం 

బులు అంకెలు గాంగ వారు పొలిచిరి వృషభం 

బుల|కీయ నొండొఠులకు మా 

రలయుచు' చాకుచు నుచా త్తీరభసోజ్జ్వలు లై. 

ఆత్తణీ( గర్లువిల్లును హాయంబులు నుగ్గుగం చేసి నెత్తుటన్ 

జొత్తిల మేన బాణములు సొన్సి మరుత్సుతు డాచ్చె నార్చినం 

జిత్తము దల్లిడిల్లం గురుసింహుండు దుర్భయు( 1బన్స నాత( డ 

త్ఫు_త్తమసావాస। పక టితోద్దతి నాజగ జెట్టిం 'దాశీనన్. 

బలము లచ్చెరు వంద నట్లలవు మెఅయ 

నీతు. డనిలనుతు( చాంకి నిశితసాయ 
కముల నొప్పించి రథతురంగముల నొంచి 

నూతు నోనేయం గోధవిస్ఫూ ర్తి నతండు. 

తురగములతలలు సూతుని 

శిరము నతనిమ స్తకంబు శితశరీషట్క_ 

190. 

101. 

192. 

198. 

194. 

. సోనగ గురినెన్ వ. స. ళ,. 

* చెలగి = పెక్కు (పతులు. వి, మహి మోజ్యలు లె - చ, 
లి 

. బన్నె, బుచ్చె = అని పాఠములు, | 9 

. నేయుడు = ఐ.. 

స. ? 
చర దింణ,.. ఎ. - 

త్మ: 
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195. వ, 

బో లో ( ము 

(శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత 

స్ఫురణమున ధరణిమీ6దం 

దొర(గింఛెం గర్హుం డేడ్సుతో గను[గొన(గన్. 

ఆలోనన నూతనూనుండు రథంబు నన్నద్ధంబు చేసికొనినవా డగుట 

1నప్పాండుతనయుం డలవపడియె న మ్మేటిమగలు కోపంబులు నాటోవంబులు 

బలంబులు( జలంబులు శౌర్యంబులు ధై_ర్యంబులు చుఅయు ఇజంగునం. 

196, మ, 

197. మ, 

198. క. 

199. వ, 

200. ఉ. 

లెనంగి రట్టియెడ. 

ఖరనారాచము భఖీమువతమున నాకర్ణుండు భాహాబలా 

భరణుం డై నిగిడింప నుచ్చి చని భూభాగంబు నొంటంగ నొ 

తురతం బొంద కతండు నిష్టురగదం (దుంచెం దురంగంబులన్ . 

ధరణిం గూల్చె ధనుర్విలాస శీమలరం దత్చూతునిం గేతువున్. 

విరథుం డయ్యుును రాధనందనుండు కేద్రోగ్విర్యం బవార్యంబుగా 

శరజాలంబుల ఖీము. గప్పుట మవోశ్చర్యంబు గావించి భూ 

వరు6 డంతం దనతమ్ము నారథీకుం గావం బంఛచె నాదుర్శుఖుం 

డు రయం జార(గ దాం *ఖీమునకు నాటోపంబు దీపింప(గన్. 

అయ్యంగరాజుతోడం 

గయ్యము జీయిచును దుర్ముఖ పాణంబుల్ 

సయ్యనం దొమ్మిదియము్యులం 

2 గుయ్యక డయ్యక యతండు గొనియె న రేందా. 

ఇట్లు భవదాత్మజుండు వడుటయు. 

ఆతని( జూచి కన్ను(గవ న్నళులు [గమ్మంగ సూతసూతి శో 

కాతురు: డై తదీయరథ మల్చన యొక్కంగ భీమసేనుం డు 

195. 1. న ప్పాండన సింహుం = ఇ. బ. వ. వీ. శ్ర. ష, 

196. 1. మడరన్, మమరన్ - అని పాఠములు. | 

197. 

198. _ 

1. దోర్వీరత్వ మేపార - ఎ. 2. భిముడును _ ఉ. ఈ. 

1.ఖు - కొన్ని ప్రతులు. 2. గుయ్యక = జౌ, క. ద. వీ, శ, మ 



(68) (డోజణపర్వము _ చతుర్గ్ణాశ్వాస్నము కల్తీ! 

Ey: ఇ 5 wm గొల్లు రొ ద్ద్యోతిం పహేమభూపితచ తుర్షశను ర్లణవిద్దుం చేయుడు 

న్యాతళరంబు లన్న వెన నాయు నతండును *“దద్భుజంబులన్ . 

201. వ. ఛానం గనలి యనిలతనయుండు 

202. ఆ, --వాండినారసములు మూడు కర్టునితొెముు 

గాడ నేయ నాన గడచి నొవ్వు 

భయము గదుర జేయ రయమున నరదంబి 

దోలికొని యతండు దొల(గ( కాళి. 

08. వ, అనిన విని ధృతరాష్ట్రుండు సంజయున కి ట్లనియె. 

౨04. క, విను పౌరుషము నిరర్ణక 

మనుమానము లేదు దైవ "మధికంబు మరు 

తనయునిచే నారాధా 

తనయుం డి టగుట నెప్విధ బున దల6ంవన్. 

బి05. క, అట్టన చేల మవోబలు 

పట్టికి నురఖచరదనుజపన్న గులును మా 

1 'ర్వెట్ట రనీన6 గర్హాదుల 

కెట్టు నిలువవచ్చు వాని ఇయెదురం దిర మె. 

06. క. పాొండవుల* గెలుచునాజి ని 

తం డని యగ్గించు సూతతనయుని మత్చు 

తుం డతడు భీమీశేపున. 
గం డడ(గినం జూచి మనసు గందక యున్నే. 

200. (re , నద్భుత ౦బుగ న్ అదొ, 

202, 1, లజ్జ - ఆ. జ. ట,. ఐ. వ. శ; దాన గలుగు నొవ్వు - ఊ. షృ ఐ. 

204. 1. మ గలము = ఎ. కె, ఖ. చ. జ. ద. బ. వ. 

205, 1. ర్పెట్ర రనిన _ కొన్ని ప్రతులు. 

206. 1. గెల్బు నని నీతం డని _ ద. వ. "2. నెపమున = ఒ యు, న. 



ధ్ల్తిలీ శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
(ల 

లా 

౨07. క. *వినంజె జరానంధాదుల( 

208. క. 

209. చ. 

210. వ, 

dil, ఆ. 

దునుముట మనదుర్ణయుండు దుర్ముఖు (డును ఫి 

మునితోడ( బెనంగువా చే 

మని కర్లుని( గావ బనిె నజ్బాలకులన్ . 

పవనజు( డక సడ పెజపాం 

డవులును సాత్యకియు హరియు డా(తుేె యు[గా 

పహావమునం ఓ బాణము లావున 

నవిజయ్య్యులు వారి. కీదొడర నగు నే తనకున్. 

అని పలుమాట లాడుటయు నమ్మను జేందునితోడ నాత( డి 

ట్లను విష మె త్తి (కోలి యది యంగము నారట వెట్ట నన్యులం + 

గినిసినయట్ల మీదు పరికింపక యమ్మెయి నీవు పాండునం 

దనులకుం జెట్ల వై వృాదయతాపము వచ్చి!న( బల్కె దొండులన్. 

ఊరక బవరంబుతెజంగు వీనుము నీతనయులు దురర్ష ణుండును దుర 

దుండును దుస్సహుండును విజయుండును విచ్చితుండును గర్జునోటమి 
సయిరింపం జాలక వడముడిం దొడరి తూపు లడరించినం జూచి యానూత 

నూనుండు చానును నతనిపయిం గవిసి మేసిన దద్విశిఖంబుల వారించుచు 

మారుతనందనుండు. 

ఏచి కురుకుమారు లేవుర6 దురగసా 

రథులతోడ( గూడ రయము మెజయ 

వసుధ గూల్చె మెజు(గు వాలారు తూపుోలా 

ఇాటు నిగుడ కేసి యద్భుశముగ. 

207. 

208. 

209. 

210. 

211. 

1. వినమె ౬ అ. 

1, [బాణంబులు విను మవిజేయులు - ల. వీ. శ. ష. న. ళ,. లి తోడ నగునే _ 

వీ. శ. ప. | 

1. ననొడ్ల(ర్ల, బల్బ్ము_దే _వ. వీ. శ. మ.న.ళ్ళ; న బలె దొడ్డులన్ - కొన్ని 

1వతులు. క్ట న 

1. దుష్పహుండును - కొన్ని ప్రతులు. 

1. ల నారు దొరుగ జేసీ వ. 



౨192, క. అని బడినరా చకొడుకుల. 

గని కర్షుం జేటిబదుకుగా (బది కెద చే 
2] 

నని యింక నెన్న (టికి లా 

వని భీముని నొంపవలడె యని "కం "పనంగన్. 
మ! 

218. ఆ. కదిసి డెబ్బదేనుకాండంబు లాతని 

మేన బజపి యుబ్బు మిగిలి నన్వ 

నతడు నూటయేను శిశవిశిఖంబుల 

నతని నేసి బాపయప్టి( (దుంచె. 
న! 

214. మ. రయమారకా బలువిల్లు కీఫీచ్చుకొని యారాధాసుతుం జేయ దు 

రయు డమ్మారుతి వొంగి సూతుని 'వెసం జానేసి విల్ [దుంచుచుకా. 

వాయసందోవాము( గూల్చి *హాన్యమునకుక౯ా వోసంబు సేయకా గద 

నృయ'దాకారత వై శె నాతం డది భగ్నం బయ్యు నాఖీముళేన్. 

215, వ. ఇట్లు గద [దుంచి ెవై నేయు పావని 'బరవనంబునకుం కిదెరలక 
యొండుకోదండంబు గొని కర్టుం డతనితను[తాణంబు దునియలు చేసి "చల్లే 

సిన నతండును దదీయకంకటంబును భుజంబును ఖేదించె నిప్పరుసునC బాద 

చారి మై చెనంగు నయ్యోధవరుం జూచి భూవరుండు సత్వరుం. డై పను 

పం జితవిచి[తచి|శాజ చారుచితులును జి తధ్వజచికాయుధచి తకరు 

కీలును శరాసారంబులు బరగించుచు ధర శ్రైవుతానుజుం డాంకిన నతండు 

మవోచాతపతిత భూరువా! పత తిభంగి దోంప నక్కుమారనప్తకంబును కీరథ 

స_షప్తిసారథిసహి తంబు గౌ. కికాడ వడంగంజీనె నాసందున గల్పితస్యందనుం 

జె యానూతనందనుం డప్పాండునందనునివె నురవడించిన. 

212, 1. ఇం పొలయన్ ద. ప. 

214. 1. వుచ్చికొని-ళ. మ. 2, యాన్యమునకున్ వోస్యంబు - వీ ము సుళ్ళ; 
ఓ 

* వోనమునకున్ వోస్యంబ్లు - శ. వెక్కు [పతులు. > 

215. 1, రభసంబునకు - ఆ. జ. బ. శ, మ; బవరంబునకు - ఇ. క. ద. ప. వ. “ల. దలంకక- 
గ. లి. చిత్రశరాసన = కొన్ని ప్రతులు. 4. లును శరాసారంబులుబరగించుచు ధర్మ- 
ఊ. ఏ. ణ; లును ధర్మ = వా. *5. రథాశ్వ = వీశ. షమ. కొన్ని (ప్రతులు. 

6. బడలు వడంజేనె = వ. కొన్నీ [పతులు. 



E24 

216. 

217. 

215. 

శ్రీ మడా ంధ మహాభారతము 

క అజీములి నీరువ్వురశళరములు 

తతుచుగ నొండెరుల బెట్టు చాంకిన నయ్యి 

ద్దజు నెత్తుటం దోంగి కడు౯ా 

వత్రం లిరి కల్ఫాంగనవది వాకరుబ। కి రన్ . 

క, అరదములు చీ|తగతులం 

జరియింవ6గ థై_ర్యములును శౌర్య ంబులు ను 

ద్దు" జావాపీర్యంబులు 

సరి మై మెజయంగ నధికశేసంరంభముకిలన్ . 

ఉ. ఒండొరుమీంద సాయకము లొక్క మొగిం బరగింతు శేపు మె 

నొండొరుజాణముల్ నటి! యుర్విపయిక౯ా నెఅయింతు రుగు లె 

'యొండొరుమేను€క౯ా శరము లుచ్చి చనకా నిగిడింతు రిట్టు లు 

ద్దండతం బోరి రాజనిమదంబుల నొండొరు మీజణునాసలన్ . 

ల19, కో మరుదాత్మజుం 'జేచినన 

న్నరు(డు హారియు నంతనంబునం బొదలుదు రు 

ద్దురతం గర్హుండు మిగిలిన 

గర ముబ్బు విభుండు దమ్ముగమియుం దానున్. 

220. కే. సూతనందనునకు నెడ సొచ్చి చొచ్చి 

సమదు డగుఖీమ'సేనుచేం జచ్చి చచ్చి 

బలము లజుగ నాక ర్హుండు దొలంగిపోవ. 

'జాచు( చెగిపోండు పడిన నీమతులం జూచి. 

వీవ1, వ. శోకంబునం గోపంబును 1గర్దువ కమాటోపంబు డ్పించిన. 

216. 1. మెరసిరి కల్పాంతకముల మితుల మాడ్కిన్ - ఓ. 

2iT. la నం|భమమునన్ _=వ. డిన్ ౨ కొన్ని [వతులు.. 

220. 1. జూచి తెగి పొనుగు వడిన -ల. శ. వ; జూచి తెగి మోడు వడిన - వీ. స. ళ్ళ. 

లలి], 1. కరుడు బికమూ ల. లీ. 
ae un 



ఓ ద్ ద్రోణపర్వము _ చతుర్దాశ్వాసము ర్ధ్ల్తి 

232. క. గొడుగునను వింటికొమ్ముుల 

సిడమున నకదంబునందు నెల లగిసీ కడు౯ 

వడి నీగిడెడు చాడ్చున న 

వ్వడనుడి దెస నమ్ము లడరె వనుధాధీశా, 

229. క, దానికి మనమున నించుక 
యెనను దల(కక సమీరణాత్మ జుం డవి వె 

'రానీక నిలిపి యతనీం 

దొ నిరువడినారనములం 'దలరంగం 'జేసెస్. 

వదత, వ, "అప్పుడు. 

చీలిక, క. మనవారు వారివారలు 

ననిలతనయు వీక మంబు నగ్గింప సుయో 

ధసు(డు దన యొద్ద యోధుల 

ననుజులనుం గర్హుం గావుం డని సనుచుటయున్ . 

ఎవి భీమనేనువోత క(తుందియాదవడవమాడలు బభచ్చుట. == 

సం, ౬11280 

226, వ. అప్పుడు శ[తుంజయుండును శతుసహుండును నుదేవుండును !మదనుం 

డును [దుముండును జితబాహుండును వికర్ణుండును గర్భరతుణపరు లై 
కడిమిశీ వలయ దలకడచి యొక్కట ఫీమసేనుం దాి ధరాధరంబు నంబు 

ధారలం గప్పు జలధరంబుల చందంబున నతని నతినివిడళరపర౭పరల బొద 

వినం బెరింగిన దర్పంబునం ణొదలి యతండు దృ థై కముష్టి నిర్ము క్తమార్షణ 

స్పప్పకంబున వారిం విలుకుమార్చి యార్చిన నాసింపానాదంబు విని ధర్మ 

తనయుం డది విజయా |గజుండు నిజనిజంకుం 'బెజింగించునట్లుగా నెణీంగి 

మనంబునం జొంగి (దోణు దెకకు( దంకిమి కయ్యంబు స్టేసె నట్లు పలువురు 

దముగులు వెలిసిన దుర్యోధనుండు దనమనంబున జూదంబునప్పుడు విదు 

228, 1. దరలంగ( 'జేసెన్ - రు. అ. వీ శ, 

226, 1. నందకుండును - ఖ. గ.బ. 2. మెజయ -వ. వీ. ళ. వ. కొన్ని ప్రతులు. 

at 



భరి 

227, క, 

226, వ, 

వదల. క. 

280. క. 

శ్రుమదాంధ మహాభారతము 
Us 

రుండు సెప్పినట్ల యగుచున్న దని విషూదంబు నొంది యాసభ న మ్మెయి! 

బాండవులం బజిచిన పాపఫలం బనుభవించె ననవుడు వై చి(తపీర్యుండు. 

గతవృ _తములకు వగవం 

గత మేమి యతండు వెట్టి కార్యము నాదు - 

ర్మతిం ద చ్పె నోర్చి కొడుకుల 

కత వినియెద( 'జెన్ను చెప్పం గలయది యొల్లన్ . 

అనీన నతనికి సంజయుం డి ట్లను న ట్లనిలజుం డార్చినం జేర్చి కర్ణుం తని 

పయిం గవిసి ఘోరనంగామంబు సేయుచుండ నీసేన భీమనేనుం. జుట్టు 

ముట్టిన నతండు బెట్టిదందు లగు భల [పము ఖవాణంబుల( గెతుచ్చ, త్రచామ 

రంబులు సూతరథరధ్యరథికావయవంబులు. దురంగమాత ంగసుభటాంగం 

బులు దునియ లై. తొరంగి పెరుగు నెత్తురుకుజుల వెంబడిం బాణం 

“దేయుటయు. *ేబతితళశేవం బగునబ్బలం బిరుగఇలంకులం దొలంగి యంస 

2జెట్టునేల కవుల నని చూచుచుండె వెండియు రాధేయుండు రయంబున 

నతనిం దా(శకి పోర నట్టియెడ నమ్మారుతనందనుండు. 

ఆఫీలకం గర్జునిక 

ర్వాభరణము చుక్కొవడినయట్లు వడ(గ నం 

శోభితథరమున నేసి ను 

హోభల్ల ముర స్థలము నాండగ 'నేసెన్. 

ఆలోచన యారథికుని 

ఫాలకేస్థలి నోలి నెనయరం బదినారసము ల్ 

గిలించిన నవి యచ్చట 

నీలోత్సలమాల వోలె నెజయం బొొలిచెన్, 
శే 

228, 

20. 

1. వాత శేషం - పెక్కు పతులు. 2. పెట్టు కొలది కవుల - జరు. వ. స, ళ 

కొన్ని (పతులు. 

టై 5. అయెడం జేసిన పాప - చెక్కు. (పతులు. 

1 

శ 

1. నృలి నొవ్వనేయ _ ద. ప: స్తల మోలినేయ - వ; సృలి నొప్పి నొలయ - ల. 
థి | థి స | 



వైవీ త, 

282, వ, 

“ 

288. చ, 

ఓలీత, క, 

286. మ, 

దోణపర్వము _ చతుర్దాశ్వాసము రి? 

అరిగి గీచాణశతంబున నాతం డతని 

నొంచె నవ్వీరుచాపంబు (దుంచె నక (డు 

పణ పె బలువింట. గర్జుండు పటుశరముల 

బట్ట పవలింటినూర్యుని * | పథభలు వెలయ, 

* ఇశేయు నాసూతనందనువిల్లు శేవిదుర్పు దోంపక గుడుసువడుట. జికా 
క్ళతిం బ్ొలుచు ననలళిఖల చెలువు దాల్చి నట్టరయంబునకు భయంబు గొనక 

భీముండు నిగిడించు పాూమలి పీనారా చధారలు గగనలమ్మికనకాభరణం 
బులచెన్ను చేకొనియె నప్పుడు కోపంబు రూవంబు గె లై కొన్నశ్సై వడి 
నుదీర్జుం డె యక్కర్డుండు. 

సవనజుచాపము౯ హరులపగ్గములం దునుమాడి కాండితో 

నవి 'పినయగాడయగా వెడందయమ్మునం గేతువు గూల్చి నూతుమే 

నవియంగ 'నేసినం బఅచె నాతండు ఫల్లును చ కశేరకు తే 

రివెనుక కుగళ క్షి యడరించెం జలింపక ఖీము6 కడ తటీన్, 

అది నూతనందను(డు దొ 

మ్మిదిశరములం దునుముటయు సమీరనుతుండు జె 

ట్లైదముగ వాలు బలుకయు 

నృదమునం గొన నతండు పలక *నత్ర3 నటకినన్. 

కరవాలంబున వై చి యారథికువిల్ ఖండింప నొండొక్కని 
ఘ్రరచాపం బత డెత్తునంతకు జవాటోపంబు( గోపంబు మ 
చ్చరముం కేటపడకా వియచ్చరులు మెచ్చ౯ భీము. డానూతనూ 
తిరథం బల్లల నాడ చానీపయికం దెం పొప్ప లంఘించినన్. 

281. 1. బాణాస్ట్రకంబున - ద. ప. లి. పగిది నిగుడ - వ; వథలు బొదల - ఆ, జా; 

[వభల బోల _ కొన్ని ర 

282, 1. 

కొన్ని (పతులు. 7 

£89, 1. 

నిడుపు = ఉ. ఎ. సళ్ళ; నిలువు - న. ళ,; విడువు వ. ౨, నారాచంబులు _ 

ణి 5 

ణి 

వెసగూల =ఎబ. ౨.రకు ఓ. ద. న.వ. బ. మ, ర.ల, వీ శ క. భ. వా; 

దము -- వా. కొన్ని పతులు. కి. డుద్దతిన్ _ యు. న, 

24. 1 మడియించె వెసన్ - ఆ. జ. న. ఫి. వ. 



520 

286, వ, 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
యో 

ఆతండు కేశనంబునకుం గుదురుగా6 చెను పొనరం గాపించినపవీఠంబు 

ఓేనడుగున కినొదింగినం చేరపయి నతనిం గానక ఖీమసేనుండు నలుదిక్కులుం 
బరీకీంచి యశని పాజుటయు లేకున్న నయ్యరదంబు [కిందం శిదూణె నను 
తలంపున నతని బట్టికొనుచాం డై డిగ్గ నుటుకుటయుం దోడన తోచి 

రాధేయుండు రథచి తగతులు మెజయ రయంచారం బెక్కునారాచంబు 
_ లొక్కమొగిం దనువునం జొనుపుచు నేచిన నయ్యనిలతనయుండు సాధన 

£87, ఈ. 

885, కం 

వైకల్యంబున *వెడంగుపడియును 'వెన్నీక మున్ను వివ్వచ్చుజేతం జచ్చిన 
సామజంజులవాయంబుల. బుచ్చికొని డాచేత నొడ్డుకొమచు వలచేత 

టై. చుచు. బెనంగె నవియును వివిధవిశిఖంబులం దునియలు సేయుచు నెటు! 

కులు నోనేయుచు6 గర్జుండు గదిసి తలుమ( దడీయస్యందనంబునకు దుళ్గ 
మం బగు నని యతం డర్జునా( స్త్ర పతితంబు లైన చతురంగంబులతిట్టల. 

యమోలంబు సొచ్చిన, 

మొనలతోడను దనతోడ మున్ను 'వెనంగి 
(శమము శవొందియు న ట్లరదమున కరిగి 

వెండియును బోరి కడు డస్సీ బెండు వడిన 
యన్నీ రాయుధు జూచి నూశాత శ్రైజాండు. 

మనమున గుంతీవాకంం 

బును నొలసీన నేయు టుకిగిపోయి కదిసి న 

వ్వున మో మొప్ప నతనీ కి 

ట్లను వింటం గడుపు లీల నల్ల బొడుచుచున్. 

26, 

27. 

1, నొదుకు(గున - కొన్ని (పతులు; మరుగు(వున = ఐ, రుుయ. లీ, నడికిన = 

న. యి, పొచ్చ్వె = ఆ, బటు, వ, బి వ. 4, వెగడు - రు. న. 

1. బొందిపదాతి యె రథము శెరగి = ఊ; వొందియు విరథుడై. రథము కరగి = 

ర్లు య. 

కేగి. ఎ. ద. ఐ. గొ 

బి కెరగి _- ర.ల. వ. హా. కొన్ని (పతులు; కెగరి = చ. వ, శం ప; 



(87) 'ద్రోణసర్వము _ చతుర్ణాశ్వాసము రర 

= రోడ్డంఢు ఖీమనేయు నవమానింబి నీచో వ్రలు నలువథ = 

సం, 17_114_69 

289. ఆ. తిండిపోత నీకు భండనం బేటికి( 

గడవం జేరి మనసు కాంత దీజ 

నోపు కొలంది (మింగి యూరక నీ వింటి 

కడన యుండు మింక నడచిపడక. 

240. వ, ఆని మజీయును. 

వ41. క, వనమున ఫలమూలంబులు 

దిని ముని వై "యుందు గాక ధీరోద్దతి మై 
నని సేయ నీకు వచ్చునె 

చను మచటికి కీనుడింగి మడ(గి శాంతుండపో లన్. 

242, వ. అట్లు సీ యొడ లుండదేని. 

248. క. చేయలలేతిం గని సమరము 

చేయుము నను బోంటితోడ: జెనయకు నరనా 

రాయణులు వారె యచటికి: 

బో యెద వేంబోయి (బదుకు పొంక ముడుగుమీ, 

244. క. అని పలికె నట్టియెడం గృ 
మ్షునిపనుపున నర్జునుండు సునిశితనారా 
చనితాంత పొతముల నా 

తనిబియిసనం జేసి ఖీముదై న్యము వావెన్, 

వ45. క. మండెడుబలునారనముల 

వెండియు నారజ్జు లాని వివ్వచ్చుం డు 

త్య 

989. 1, కడవ నూ 

వశీ]. 1. యుండ - వాయుందు-ద.ప. లి. నడగి మడగి _- న,వ, వీ, 

248. 1. తి నూచి కయ్యము - రు. య తిమైన సమరము = ఇ. ల. 



ర్లి0 

246, వ, 

247, క, 

౨48. క, 

వడలి, క, 

250, వ, 

251. అ. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
C 

ద్దండత 'నేసినయెడ నవి 

ఖండించెను గురునుతుండు గర్వం బలరన్ , 

ఆప్పు డళ్వశ్రామ యణువదినాల్లునారసంబిల నొప్పించిన నన్నరుండు నిలు 

నిలు మని యదలించినం దెరలి యతండు కరులగమిం జొచ్చి నాలోనన 

యమ్మారుతిసారథి యగు విశోకుండు తే రాయిశంబు సేసి తెచ్చిన నెక్కి 

యాతండు విన్న నిమొగంబుతోడం గవ్వడికడకుం జనియె నప్పుడు సౌొత్య 
కియు నద్దిక్కునకు సగర్వగమనంబునం బోయె ననిన విని వై చితపీర్యుండు 

సంజయునితో ని ట్టనియె. 

బలియురతోం బగ గొనినం 

గలుగునె మే లెల్ల భంగిం గాంకేయులకుం 

గల పాలీ దగుః దోడో, 

గలిమియు. గి _ర్హియును బొలియంగా విన వశమే. 

విను మడుగుల_పె6 బడి యె 

నను నెంగిలి గుడిచి మొన నరులకు. బగ లో 
గొని యరుల కిను వడంచి (బదు 

కనవలయు నివామ్ము. బరము! గలుగు నె చెడినన్. 

ళా నెబుయగం డొరులు నెప్పిన 

వైనను విన నేరం డట్టియతిజాలిళు నిం 
కే నే మందు గొడుకు దు 

రా తని గనునె [బదుకుపోకరాక్షలు చెలియ. 

ఆది య టుండె. 
(ap) 

గురుని గడచి నరుడు కురునేన సొచ్చిన 
యపుడ *ళగియెం గార్య మదియు6 గాక 

ర్. 

248. 

251, 
నే 

ఖ్ 

1, వెను వడచి- వ. వీ. శ, వ. వ. ళ్ళ; కిను మడచి 
ఉల. 

1. తెలియ. ఓ. బ. వ. 

_ భాకూ. వ; చే పడశి - 

ణా 



వీ5వ, వ, 

దోణపర్వము _ చతుర్దాశ్వా సాను ర్ట య న 

కలసి రట్టిపల్లిదులు భీమసాత్యకు 

లకట వై ౦ధవుండు హాతు'డ కా 

సమరవిశేషంబు 'కెఆం గెటింగింపు మనిన నమ్మహీపతి కతం డి ట్లను నట్లు 
౩ నేయుండు గాంకేయుల(ం గూడంబోవ నలంబుషసుం డనురాజు బలంబు 

మెజయ నతని మార్కొనిన నయ్యిఠువురకు బరస్పర బాణభంజనంబును 

*వర్మవిచారణంబును మర్మ భేదనంబును ధనుర్దళనంబును భూచరఖే చరవిన్మ 

యకరంబును నగు సంగరం బయ్యె నొక్కింత సేపునకు నాశినిపుంగవుండు. 

258. క. శేతురగముల6 జంపి సారథీ 

254, క, 

వ5ర్, వ, 

శిరము దునిమి కుండలముల “వెలు వారెడున 

న్న రపతితల యిల బడ ను 

ద్దురభంగి వెడందవాతితూపుల నే'ెన్, 

ఏసి యులమి నరుగంగ దు 

శాసను(డు మొగంబుగా "వెసన్ నీకొడుకుల్ . 

డాసిన నవ్వీరుం డనా 

యానంబున దుస్ఫసేనువాయనము. ల6 జంపెన్. 

చంపి యతనిరథంబునకు గవియుడు. |దిగర్తు లనేకు లడ్డంబు సొచ్చిన 

పేనతండు సేయం గలవారిం బంచశతరథికులం బంచత్వంబు నొందించి బలం 

బుల బడలు వడంజేయ. బెజువారు విటిగిన నాసత్యకసుతుండును మెటసి 

చన శూర సేననై నికులు దొడరుటయు దోర్వలాసంబు నెణిపి విపి కళిం 

గులు గప్ సిన్ = గం డడంచి కడచి గాండీవిం గనుంగొని జలాశయంబు 

వెలువడి సింధురంబు సుస్థలంబు శేరకీన ట్లో శ్వాసించుచున్న నచ్యుతుం. 

డయో్యాఢవరు నాలోకించి నరు నుద్దేశించి. 

లిక్లి, 

258, 

255. 

| 3 

1. మర్శవిదారణంబును = ౫. ర. వొ, 

1. వారుల బడ నేసి - జ. ట. బ, వ. న లం, 1° 

1. నందు సేయంగల చారి యు. టు త. బి; ల నట్లు  విగ్రాతలుగ నంతరంగంబు 

నంబొదలు ఐర్వు.న. కి శ్వానితుండుగా - "పీ న 



ర్ల్లి శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

ల56, మ, కృతవర్శాదులం జెప్ప చేల గురునతీ.ణీ| పఖావంబు ము 

న్నిత( డెబ్బంగి నడంచె నొక్కా యొకరుం డి శుపుమై రాకకుం 

గత మాధర్ముజుపంపు నీచెన సమ(గన్నేవాముం జూ వెం జూ 

చిత నీశిష్యుని సాత్యకీం బటుభుజ[ శ్రీ గర్వనిర్వాహాకున్ . 

వీరి!, వ. మన కింత (వియం బగునే యనిన నతనికి నయ్యిందనందను౦ డి ట్లను నితని 

రాక నా క[పియం బై తోంచె నెట్టంశుని ధర్మ రాజరతణంబున కిశనిం 

. జాలించి వచ్చితి మీరథికుం డచ్చట లేమి నతం డే మగునో యెటుంగ 
మాభూపతియును ఖారద్వాజువారి నున్న వాడు నై ంధవుండును నేలకు 

(వాలండు |పొద్దునుం జెద్దయు |వాలె నదియ ట్లుండె బలసారో చారు 

లైన *గురుకృతవర్మాదు లగుననేక యోధవీరులతోడం బోరి రథ్యసారథి 

సహితంబుగా నిపష్పురోషార్దపరుుడు డప్పిం బడి * తెప్పిఅం గాననియాలో 

నన కయ్యంబున డయ్యని వాడును సహాయసంపన్నుండును నగుభూరో[ళ 

వుం డదె తలపడం గడంగెడు నక్కురుసింహుండు శ క్రిగచాతుర్యశెర్య 
థై ర్యా(స్రువీర్యసమ[గుండునుం గావున నిది సాత్యకికి జాల రిడ్రెస్పరం 

బైన ఆజంగు వాటిల్లె. బాండవా[గ్రజుం డీయన నిక్కడ కేల పు శ్తెంచె 

గురుం డొమిషంబునకు వేచుజేగచందంబునం దనకు వేచుట దలంప వలవడే 

యనుచున్నసమయంబున చాసోమద త్రనూనుండు శై నేయున కడ్డంబు 

వచ్చి నిలు నిలు మనీ యదల్చి వెండియు. 

ఎలి భూరి (కఛ్రుండు సాత్యరోతో యుద్ద ంబు వోనీ మజీయథఖ 5౬ 

సం. 71171 

258. సీ, కేయకువ లేక పు శ్రైంచినోయప్పాండవ జ్యేస్టునకుం దలవంపు గాంగ 

వచ్చుచో మార్కొని చచ్చిన వారల బంధులోకమునకుం |బమద మెసంగ 

258. 

25, 

నా 

1. (పళాపంబు = ద, బి. 

1. గురుకృతవర్మాదులగు  ెక్కు |పతులల్గ్లే లేదు. ౨. షార్ధవరుండు - వీ. మ. 

కొన్ని (పతులు; మార్టవరుండు _ సా. కొన్ని (పతులు. శీ. ఇప్పిఆిలం గానని = 

పీ 4. శవసుండు _ కొన్ని పతులు. 5. చాతుర్య = "పెక్కు [ప్రతులలో లేదు. 

6. చివ్పరండరై న ౬ కొన్ని [వతులు. 

మరి * 1. పాండవ్యాగజునకు గడు తలమాన్సు(పు)గాగ - ఇ. క. భు. త, 



త్తే, 

(దోణపర్వము __ చతుర్దాశ్వాశము 538 

నంతంత6 జనుజేర *నాదటం నగనుంగొనుం కొరికి? క్ భాణంబు కీజల్ల నంగ 

'చెనంగించి గరిపింతు నని యాస సేయుకిరీటీకి నాలావు చేట పడగ 

నాయుధంబుల( దునిమి రథ్యములం గూల్చి 

, సూతుం చెగటార్చి తనువున కోణితంబు 

వజపి పటుపుదు నిలిచిన నుజకపట్టి 

(వచ్చి పడవై తు నెందు బోవచ్చు నీకు. 

శీక9. క. అనిన విని నవ్వి నాతో 

నని సేంతకుం చెంపు సేసి యడరెడురథికుం 

+ నుట యది నాకు బండువు 

వినవే మీకెల్ల వేరువి త్తని నన్నున్. 

260. వ. అని పలికి సాత్యకి మజీయును. 

261. ఆ. ఎదుర నుండ వెజఛచి మద మణి దవ్వుగా 

వచ్చి యొదింగి తెల "పెచ్చు వెలిగి 

(పేలె దిపుడ పట్టి నాలుక గోనెద 

మాను మాను రిత్తమాట లేల. 

విరివి, వ. అనియె నట్టయ్యిరువురు నొండొరుల6 'బరుసంబులు వలుకుచు6 దలపడి వలు 

'దెజంగుల మెజుంగుటమ్ము లొండొరులీవె నిగిడించుచు నొక భొకళ్ల 

మార్గణంబులు మగిడించుచు వర్మంబులు (వయ్య చేయుచు దనువులు 

నెత్తుట జొత్తిల్లం జేయుచు. దమ్ము శనేన లేనిక పోరు సూచునట్లు 

సూడం బోరిపోరి పరస్పరతురంగవి దారణంబును ఉమిథస్ఫ్సూతమారణంబును 

నన్యోన్యధ్వజపాత నంబును నిత శేతరగీధను శ్ళేదనంబునుం జేసి యీసునం 

గరచాలింబులు' బలకలుం గొని పాదచారు లే. చేరి వివిధచి|తగతులం 

వి నారట వ. లీ. ఎైర్యంటు ఎవ. శీ. ర్లుల్ల నంగ = వెక్కు (పతులు. 

262. 1. బరుషంబులు, పౌరుషంబుతు = అని పాఠములు. 9. నొంచుచు* ఓ. ణ. త; మేనుల 

గిలించుచు గ. లి. నై నికులేనిక నము. 4. రథ నూత మారణంబును = ఇ. ఘః 

డ. చ; మిథస్సూత వారణంబును = ఊ. వ.ర. వ. హొ; మిథస్ఫూతవాననంబును ణు 

జా. 5. ధనుశ్ళేదనంబును - ఇ. ఈ. ఊఉ. ఐ. ఘ. ల. వీ. శ. మ. వా; ధనుశ్శాత 

నమును = వా. ధనుర్ణళనంబు, ధనుఃఖండనంబు = అని పాశములు. 



bB4 

26కి. చ 

264, కం 

265, వ, 

౨86. శే. 

శ్రామదాం ధ మహాభారతము 
నీ 

'ఇెనంగి పొసి యించుక సేపు డప్పి “దీర్చికొని క్రమ్మణం గదిసి పలకలు పణీ 

యలు గావించి యలుంగుల నొడ్డనంబుల నంగవంచనంిబులను (వేటు 

పోటులీ సవదరింప కుండం గాచికొనునోజ మెజియుచుండి విన్నాణంకిదు 

తగులున మేనులు జెరసిన నమల్లయుద్ద[పకారం బగు "వెనంకువకుం జొచ్చి 

రప్పు డాభూరి| శవుండు మేలుచేేి యయి పోరుట గనుంగొని కృష్ణుండు 
జిష్ణున కి ట్లనియె. 

. పెనుమొనతోడ ముళా పెనంగి "పెద్దయు డయ్యుట 6 చేసీ సోమద 

త్తునిసుతుచేత( "జిక్కి కడుదుర్ణశం బొంటె శిని పవీరు( డీ 
తనిం దగు గావ నీకయి కచా యిట రాక మృగేంధదుకారి. జొ 
చ్చినకరివోలె నయ్య వెసం జేకొని కీళావుము పొండవో త్తమా, 

అనునెడ భూర్మిశవసుం 

డనూనబల మొప్ప 'దానవాంతకు ననుజ 

న్ముని. బట్టి పుడమి*ేవె వై. 

చన (గం దె యాపినంత సేయుచు నుండెన్, 

అమ్మురవారుండు మటజీియుం దటిమి ధనంజయుతో నీకుం దోడ్సడ వచ్చి 
నీశిమ్యుం డొరులచేత దురవస్థం బొంద నూరకునికి యుచితం బగునే యనిన. 

నతం డతని కి ట్లనియె. 

ఒండుచెనం జక గ్రా జూడరాకుండునట్లు 

గాంగ రథములు వయివలయి! గమ్మ వార 

268. 

వ్య, 

ల 

96. " 

6. దీర్చుకొని-పక్కు తాళపత్ర (పతులు. 7. బున - చెక్కు. (పతులు. 9, నడరింప 

కుండంగాచికొను ౬ అ. ఉ. ఊ. ఏ. ఠ; నడలింప కుండం దమ్ము గాచికొను = యః; 
కోసరించి తాక కుండం గాచికొని యోజ = వీ. 9. బగు గతుల యు. 10 జేయి 
గైకొని కదియం బోరుట - ఆ. యు య. వ.శళ.నళ్ళ, 

1.జిక్కువడి = ఈ. అ. నిల్చ్బుముఎద. + 

f. బడవై చి - ల. వ. కొన్ని (పతులు. 

1. వెండియుం = కొన్ని [పతులు 

1. చేంచూడ ట. ఐ వ. వా. 



267, వ, 

263. ఉ, 

ద్రోణవర్వము .__ చతుర్గాక్వాస్గము క్క్రిఫ 

లెక్క 'చుక్కటి పోశెద హోపుడు నాకు 

నేయయగా కిదగ దికెండు నట్టు లుండ, 

నెచ్చెలి 'చావునుం జూడం జాల నీ5థీకులను 'వారించెద నయ్యూధవరునిం 

గాచెద ననియె నప్పుడు సాత్యకీ చాల డన్ఫీన సౌమద త్రి యతి |కమించి 

"యెగసి పడవెచి వానివలచేయు నురంబును నిరుగాలం (దొక్కి 'యెొక్కుడు 

మదంబున మణికంక ణకిరణసృురణనసుందరం బగుకరంబు మెజయం గృపాణం 

బెత్తి "గళంబు దునియ 'వేయువా! డై పూంచిన నాభుజం లిం దధ్వజం 

బునుంబో లె *బొలిచి నీవై నికుల చూడ్కులకు వేడ్యలు నేయ వాసు 

"దేవుండు *వేగిరపడి యేయు మేయు మని పలికిన చార్జుం డక్కౌరవో 

_శ్రముం జిత్తంబున నగ్గించుచు వెడందీ!ీ వాతియమ్ము |గక్కునం దొడగి 

గాఢాకర్ష ణంబును దీీవ తేజంబును రయంబునుం “ఎరగం జేసి యేసినం 

దునిసిపడి యబ్బాహువు మహాభుజంగంబుచందంబిన శోభిల్లె నిచ్చటిసేన 

లెల్ల "దురపిళ్లై నాభూర్మిళవుండు దన్ను కీనఫలిత| పయత్నుం జేసిన వాండు 

గాండీవి యగు శులింగి యాజనికోపంబున గర్భించు మనంబుతో నతని 

దిక్కు నూచి తగునెలుంగున ని ట్రనియె, 

నీదెసం జూడ నొండొకరినిం దగ మార్కొని పోరుచుండం బెం 

ఏది పి నీచకర్భ్మమున కియ్యకొనం ద్రగునే భవాద్భృళుం 

డీదుకుపాయ మగ్గురుండొ యిందుండొ రుందుండొ నీకు. 1జెచ్పె దా 

మోదరు( డింతపాపమున శీకోర్వంగ6 'జేయునె నిన్ను నర్జునా. 

269. వ. అనిన విని యతం డవ్చాప్తాక పాతు నాలోకించి. 

267. 

266. 

లి, ఆడవునాగు _ అ ఆ. ఏ. క, చ. జ. ర,.వ. శకి. దీర దది 9. ఈ. మఘ. డ. 

1. చావం( వుం) జూడజాల - 9. ఈ. ఉ. ఊ. కొన్ని | పతులు. ఏ. కంఠంయబు = దొ. 

ఖ.వ.వీ, శ, వష. శీ. బొలిచె. = కొన్ని (పతులు, 4, వెరగువడి = "పెక్కు. రా. 

5. వాడియమ్ము _ ల్ల. రి, మెరయం - కొన్ని [(వతులు. 7. దురటిల్లె _ ళ, 

కొన్ని (పతులు. 8. విఫల్ళప్రయత్నం - వీ; విఫలీకృత, విఫలిత _ అని పౌళములు. 

1. చేదిలినీచ = ఆ. ఇ. ఖ. చ. జ. ల; వేదిననీచ = వీ. మ; పేదిటునీచ - ఓ. గ. 

ఘ. జ. ట.ర. వా. లి, జెవృ-*. కి, కొప్పగ -ఉ. ఊ, ఏ.ఠ 
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270. 

271. 

272, 

278. 

చ, 

వం 

శ్రీమడాం ధ్ర వ మహాభారతము 

నృపతులు సొచ్చి పోరునెడ నెయ్యురు బంధులు దోడుపాటు నీ 
చపుంబనియే నినుం బగలజు సంపంగం గావ(గ లేని మీబలా 

ధిపతులు దూలు సాత్యకి యతి క్రమ ముండినచోటం 'చాంకి క 

స్లపటిచి చంపె దీ వత(డు సచ్చునె "యాజడి యేను గల్లంగన్. 

మీరందటు నట్ల "కాదే యధర్మపరు లయి యభిమన్యు ననుచితంపు( జంపు 
చంపితి రని నిరు త్తరుం జేసి యప్పుడు చన్ను నీకొడుకులుం గొందటు. 

రాజులును నిందించిన న-క్రెజింగునన పలికి వారలపలుకుల నుడిపి యాసౌొ 

మద త్తి నుపలథించి కోకించి యశనికుందు మాన్సం దలంచి, 

క్ష త్తధర్మంబు!కీడున( గటికటా మ 
తి వోళ్ళ నీయట్టివాని కి ట్లధిక పీడ 

సేయ వలనె నాపతిన చర్చింపు మెల్లి 

పనులకును మూల మానుయోధనుండ కినూవె. 

అన్నరపతి నరకంేబునం బడంగలవాండు నీవు సద్గతిం బొందు మనవుడు 
నతండు' నై నేయు విడిచి కీయపనవ్యకర ంబున శరంబులు నఖుచుకొని 

(పాొయోపవేశనమతినుండి (పాణాయామీస సరాయణుం డై_ యోగయు. 

కుం డయ్యె నంత నొడలి కుత్సాహూంబు వచ్చి లేచి సాత్యకి గరచాలం 

బమర్చికొని మాధవధనంజయభీమాళ్వజ్రామకృపకర్ణులు వలదు వల దని 

'యెలుంగె త్రి వారింప( (గోధోన్మాదంబున శిర శ్చేదనంబు చేసిన భూరి శ 

వుండు సిద్దచారణ గోణా భినందితుం డగుచు బుణ్యలోకంబున కరగ నాశిని 

వరుండు దన్ను వారించిన వారల నుద్దేశించి యఖభిమన్యువధ|పకారం బుపన్య 

శించె నప్పుడు మననై నికు లిట్టు దగునే 'యనువారును గోవం బేమిసే 

270. 

271. 

లలి. 

లా. 

1, యూరక _ వ. 

1. కాదే ధర్మవరు లయి యభిమన్యు నువి తంవు చంపు చంపిరే యని - వెక్కు 
తాళపత్ర ,|[ఏతులు, గ్ 

ళ్ 

గ. కతమున ఎట. ల. శ. 2, నువ్వై, సుమ్ము = అనిపొఠములు. 

1. బున నుండగలావాడు-వ. శ. మ్య బున కరుగం గలవాడు.ఓ, ఈ ర. £ యప - 
చెక్కు. తాళపత్రవ్రతులందు లేదు. శ+పరుండై _- న, న, వ. శీ. ణవందితు డగుచుంల. 



(68౬) ద్రోణపర్వము _ చతుర్జాశ్వాసము కర్రి? 

యింప దనువారును నతనిచేతం బడినవబాం డుడుగునే యనువారును నిది 

విధివళంబు పొమ్మనువారును వై రనిన విని ధృతరాస్థ్రుండు సంజయున 

కి ట్లనియె. 

జూ క్ర, శగురుక్ళత వర్మాదిరథిక 

వరులకు నేవిజయ్యు. జై నవాండు శినివరుం 

డరయం6గ మహాద్భుతం బ 

7 క్కురుివరుచే నాత( డి ట్లగుట నూతసుతా, 

జ Yr హ్ 5 లే శ వ్ ల 4 ఎవి నందాయుడు ధళరా ప్ట్రనవ నొల్భా తీవరా భోవోకొలోజంబు చెన్ను ఎఎ 

సం. (11901 

2775. వ. ఆనవుడు నత. డమ్మహీపతి కి ట్లను దీనికిం గారణంబు గల చాకర్ణింపుము 
సోమవంశీవరుం డగుయయాతినందనుం డయినయదునికులంబున జనియిం 

చిన జేవమీఢునకు. బుట్టినళూరునికొడుకు వసుదేవుండు , రూవగుణంబులం 
(బసిద్దుం డై. ెరుగుచుండ దేవకుం డనుభూవల్ల భుండు దనపుతతికి దేవకీ 

బేవికి న్వయంవరమహోత్సివం వాచరించిన నవ్వనుచేవునకై  యయ్యాద 
వాన్వయజాతుం డగుశిని యవ్వనిత( బరాక్రమంబునం 'దేరంగూడిన రాజ 

లోకంబు. దొడరి పోరంజాలక “*నిలిచిన సోమదత్తుం డొక్కరుండును 
- బోక వెనంగె నయ్యిరువురు నొండొరులచేత విరథు లై కృపాణంబులు 

గొని ధరణికి లంఘించి పోరునెడ నయ్యదువీరుం డా[కమించి జాప్లైక 

తనయుం గొప్పు వట్టి యొజగం దిగిచి యనుకంపపెంపునం జంప నొల్లక 

తన్ని విడిచినం బోయి సిగ్గుపెంపునం దల యెత్తి తిరుగ చేకక పనంబు 

= కరుం డయిన _ కొన్ని [పతులు. 2. వంబు గావించిన _ కొన్ని (పతులు, 
. 4 ఉ 

8. దెరలి చాలక నిలిచిన - ర; దొడరం జాలక = కొన్ని (పతులు, క, విచ్చిన-వ. 



585 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
జీ 

తనయు ీసీవలయం నని యడిగిన నద్దేవుం డట్ల యగుం గాక యని యాన 

తిచ్చి యంతర్హి తుం డయ్యె దద్వర| పభావంబున భూరి, శవుండు సాత్యకి 

నిట్లు నసె నని చెప్పిన సాంవికేయుండు గయ్యం బటమీంద నెట్లు 'సెళ్లె 

ననుటయు సంజయుం డతని కి ట్లనియె. 

276. అ. సౌమద త్తి యిట్లు నచ్చిన దదనంత 

రంబు రథము సింధురాజుోచెసకు 

నరుడు నడప బంచె నారాయణు నపుడు 

గురునుకాదొరథిక వరులు కీన్ఫపుండు. 

277. వ. 'బరవనంబు సేసీ యడ్డపడి రట్టియెడం గర్భ సాత్యకులకు( గయ్యం బయ్యె 

న_క్రెలలగు వివరించెద వినుము కృష్ణుండు |తికాలవేది యగుట! దనతమ్ము 

నికి భూరీ శవులివలనం బుట్టు నెడరు తెజం గెటింగి తొలునాంటిరా తి నిజ 

సారథి యగుచారుకునితోడ. కిఖార్డుని| పతిన చికపం బూని పలుకునెపంబున 

మనయరదం తాయితంలు *నేసికొని యెల్లి గయ్యంబునకుం గొని రమ్మని 

చెపి నప్పు డెట్టియడియాలంబులతో( బాంచజన్యంబు పూరింపం గలవా( 

డై పలికె నాచందంబున నంతకుమున్న యానూతునకు నేకేరవలయు 

తడవు గనుంగొని శంఖంబు పూరించిన వాండును “శై బర్ధసు[గీవ మేఘ 

పుష్పవలావాకంబు లనువానాంబులవేగంబు నెఅయ మజయం బొలుచు 

గరుడ కేతనంబు (గాల దేరు శత్కాలంబున కొదవ నాలంబులోనికిం—- 

చెచ్చిన నయ్య చ్యుతుండు మెచ్చుచు నాశె నేయున కిచ్చినం జూచి కాంే 

యుం డచ్చెరు వందిన నతనికి నప్విధంబు గొంత నూచిఎచె నిట్లు సాత్యకీ 

సన్నద్ధుం డై. 

వచ్ కోజినకు సావో య్య మాచరించు 

కాౌతుకంచున 'నేతగం.గర్షుః డతని 
న్న 

క్. గృప సేయవలయు నని _ కొన్ని [వతు 

ల | 

276. 1. కడకు ఆ. ఐ. లి. బనువ బకిచె = అ. అ. ఇ. చాత్చి కూడి = ఊ. ఏ, 
Can] శ 

277. 1. బవరంబు - అ. ఇ. 9. శవసుని - కొన్ని (పతులు. 8. బారుని (డు పట్టిన 

[పతిన - - కొన్ని ప్రతులు. &. నేనుకొని - పెక్కు శాశషత్రప్రతులు. ల్. సైన్య 

= సుగ్రీవ - శ, ప. కొన్ని (వతులు. శ 



ద్రోజపర్వము ... చతుర్జాశ్వాన్నము క్ర 

నధికసంరంథభమునం దాక నక్కిరీటి 

కనీ జనార్జనుతోడ ని ట్టనియె నగుచు, 

279. క. భూరిశవుండు సచ్చుట 

నై రింపక నూతసుతుండు సాశ్యకితోడం 

భోరం దొడంగ మనము వి 

చారింపక శయెల్టువలయు సరిగొనకుండన్ . 

960. ఆ. ఆనుండు నతడు సాలు నతశనీకి నొాచ క్ర 

, రతకులు గడంగి రయము మెజయం 

గదిసి తోడుపడిరి కావున నక్కుడి 

చింత కీవలవ దని మురాంతకుండు, 

£91, వ, కేరు నె ంధవుని *దెనకుం దటిమె నప్పుడు శై చేయరాధేయులపో శెల్ల 

వారును కివెఅగుపడి చూచుచుండి *ర తెఅంగు సంగరంబు సురానుర 

గంధర్వులయందునుం గలుగదు విను మట్టు పోరిపోరి యన్నా రాయణాను 

బాండు, 

ఎ కద్దు సాల్ళంతీతో యద్ధంబు సేన యోఢీపోఖుట +. 

సం 120, 

252. చ. నిరుపమశ క్రిం గర్జుమెయి నెత్తురు వజ్జుగం జేసి నూతునిం 

దురగములన్ సీడంబు వెనం (దుంచి రథంబును నాతప్యతముం 

దర మిడి నుగ్గు "సని వనుధావర తమ్ములు రాజు జాడ న 

ప్పరుషత సూచీ చేయ. గలపార్థి వు లాతని( జుట్టుముట్టినన్ ॥ 

279, 

260. 

£81. 

1. యేయ వలయు, 'యెగ్గువ వలయు = అని పాఠములు. 

. © 

1. నతడ సాలు - కొన్ని పతులు. ౨. మాను మనె మురాంతకుండు ఈ జ. బ. 

1. దిక్కునకు = పెక్కు ప్రతులు. ౨. వెగడుపడి = చ. 8. రశక్తెరంగున్ సంగ 

రొంబు = ప. ఘ.ద.న.వ, 
ఛి 
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ఏకి. క. శరవేగము రథ!గమన 

స్పురణవిచితతయు మెఅయం బోరి యతం డ 

య్యరదములగములు నుడివడ( 

చెరల మరల( బణివం జేసి దీపెంచె నృపా. 

వ234, క. అనుటయు ధృత రాష్ట్ర (డు గృ 

ష్లునిరథమును రథ్యములును సూతుండు నగుట౯ా 

శినివరునకు నుత్చాహూం 

బనూన మయి చూవె యంత యధిీకుం డయ్యున్ . 

28ల్, వ, అనిన విని నంజయుం డతని కి ట్లను నట్టియెడ మున్ను చారకుండు శేరు 

'దెచ్చుసంరంభంబు సూచి యది కృష్ణునిపను పని యెలుంగని వాం డగుట( 

గయ్యంబు గజిబిజిగా. దలంచుచు వానిపిన్న తమ్ముండు "మలిమిరథం౦బునం 

దగు తురంగంబులం బూన్నికొని వివిధాయుధంజు లమర్శికొని కేతనోద్ద్యోతి 

తంబు నేసి యారథంబు వచ్చినజాడ నేశెంచి సన్నిహితుం డగుటయు 

సాత్యకి సముచిత ంేలుగా నయ్యర దం బెక్కి.. వికమాటోపంబు సూపు 

చుండ రథాంగీధరుని సారథిరథసహితంబుగా నతనికడకుం జనియె నీకొడు 

కులు కర్టుం గల్పితరథోదీర్ణుం గావించి రనవుడు నాంబికేయుం డట్లు 

కిరీటిం గలసి భీముం జేమి సేసె నని యడిగిన. 

206 క. ఆతనికి నంజయుం డిట్టు లనియెం గరు 

చేత నవమానితుం డయి చిన్న6 బోయి 

పార్గుపాలికి నరిగియు. బలుక కుం 

గినుక సెరియుమనంబుతో మనుజనాథ. 

౨0ల. 1. వేగ ఊ. చ. ఐ. 

ర్త, 1. కంబయ్యున్ - కొన్ని (పతులు. 

1. బగునయ్యరదం - కొన్ని ప్రతుల: 2. చుండె _ కొన్ని (పతులు. 8. పాణి = 
కొన్ని (పతులు, 

శో 

286. 1. గదిరివమనముతో _ జౌ, చ, వ, లీ. ళ.చ. 
an 



ఏ5". 

288. 

269. 

290. 

291. 
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వ. పదంపడి తన్నాసూతపు తుండు పలికినపలుకు లాఫల్లునుతో నుగ్గడించి వానిం 

దొడరి యే నెల్లభంగులం బరిమార్తు ననిన నాతం డవి నాచెవి సోక 

నాడుట నన్ను. బలుకుట గాక నీకుం బని యేమి నీ వటుండు మని పలికి 

రా ధెయురథంబున కభిముఖుం డై. 

ఉ. 'వమిర కర్ణ భీము నటు లేటికిం దిట్టి తతండు దోల సి 

గేమియు లేక పాలునెడ నెవ్వరు దిట్టిరి నిన్ను *గెల్పు సం 

(గామములోనం కీదప్పిదము గల్గిన యంతన యింతగర్వ మే 

లా మును ని న్నెలుంగమె చలంబున సాత్యకి యిప్పు గాల్వే, 

క, గెలుపును నోటమి!యును నని 

గలుగవె *యెడవెట్టి యెట్టిఘనులకు నిమ్మ 

బలుకుదురే తగువారిం 

దులువా నీకులము గుణము. దో(చెం |బజకున్. 

వ. ఇంతవట్టును వెలారింతు రీమాటలు మటబవకుండు మిదియునుం గాక 

నాయసన్నిధి నధర్శంబున నఖిమన్యువిల్లు దునిమితివి దానికి నీవు 

గనుంగొనుచుండ ధర్మ! పకారంబున వృషసేనుతల దునుముదు మజియు 

నీతోడం గూడ నప్పు డప్పాపం జాచరించినవారిని నిన్నును నెట్లు సేనెదనో 

యటు చూడు మని పలికి తణీమిన మననై న్యంబు లజిముజి నతనివై ( 

గవిసినం దత్సమరవిహోరంబు చారుణ ప్రకారం బయ్య మిహిరుండును 

మందరళ్ళి యగుచు వచ్చె నాసమయంబున సుయోధనుండు రాధేయున 

కి టనియు. 
రలు 

. నె చేయుండును ఫీమసేనుండు నిరుదెస రా నర్జునుండు సింధురాజుదెనకు 
నేర్తె 'అ( దటిమెడు నింక నొక్కించుక | పొద్దాంగి "వెనంగినం (బొద్దు చాను 

1. సోకంబల్కుట - ఉ, వ, 

1. ల్వు =ల.వ. శి. బెట్టిదము వ ట్య దప్పిదరి = సం, ల 

1.యిమ్మెయి - జ. బ. వ; యనిలో-ఆ. గ. యు. 2. నూరులకు నిట్టి కటు(ణ)కవ 

చనముల్ - ఆ. ఊ. గ. వ. శి. కొలదిగుణము = ఓ. ద. వ. వ. 

1. [కమంబున = ద. ప, వ, ళా 
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న_స్తమించెడును నీయట్టిజోదునకు శల్యుండ. ను గురునందనుండు గృపుండు. 
దుశ్ళాననుండు నేను. దోడ్నడ నతనికి కేయార్చవచ్చునె చేటుళాల 

ఆ. మైన! |బతిన వశె "నంతియ తనతోడి 
రు 

వారసోదరులును వీరు ననిన 
నేల యెల్ల మనమ యేలుద మి శ్తటి 
నలువు( వీజలముం జాపవలయు నీవు, 

292, వ, అనిన సూతనందనుం డమ్మానవపతి నాలో కించి. 

29కి. చ, అనిలతనూజుకాణముల నంగము లెల్లను జాల నొచ్చె నై 
నను నను మీట వచ్చునె రణంబునం (గీడికి మేడినీళుమ 
న్నన గలోమేటిబంటు (పథనంబున కీనితలు నేయ కున్న నొ 
ప్పునె యని. బేర్ప్చువా.డ నట భూవర ద వమ నేర్చు నావుడున్, 

234. వ. ఆతండు [పీతుం డయ్యె నయ్యవనసరంబున భీమసాత్యకినహోయుం. 
డగుశానవ్యసాచి గాడ్పు తోడు గల యగ్ని కేవుండునుం బోలె దేజరిల్లి 
భల్లాదివాణంబులు నీబలంబుల వై నిగిడింవ6 జతురంగంబులయవయవంబిలు. 
జామరచ త్ర కేతుళ కలంబులు. గోదండగచాదండాదిహపేతిఖండంబులుం. 
గీడ్చెరసి పాలు నెత్తురుకేజటులం 'దెట్టువలు గు నట్టియడ దురో న్ట్ధన 
క్రో జ్ర వృష నేనళల్యక లపేవశ్రామలు గడంగి తమతోడన తఠిముజయ[దథుం. = 
బిలిందికి6 (దోచికొని (పొద్దు లావునం కేవ యెక్కి. యక్కిరీటిం చాలక్ 
త్మీవళరంబులు వరగించిన నవి యతం డొకొక్కటిం బెక్కుతునియలు 
సేయం దణీమి యందటు నొక్కుమ్మడి నొకొ_క్కరుండు “పెక గ్రామ్యు 
లమ్మధుసూదనధనంజయులతనున్వలం బజపిన నన్నరుం డుటక యొక్కొ 
క్కరినిం బెక్కునారా చంబుల కీ సుక్కించి. 

291. 1. నంత "నతనితోడి _ శ, మ. కాన్ని ప్రతులు. ల్లీ బలము _ కొన్ని (పతులు, 
298. 1. బంట నన్ను-వ. లి, వింతలు _ ఓ. మ. న, ళ్ళ, లీ. చూచెన గాక _- ఐ. జ. 
294. స, తోడ్పడం గల _ కొన్ని (పతులు. 2, నొప్పించి - ల. "పెక్కు [వతులు. 



295, 

é స 
a 

. వ, 

+ ఆ, 

దగోజపర్యము _ చతుర్జాశ్వాసము 

అభ కర్ణాద్డునుల ద్బంద్నూ యుద్ధ ము వలా 

సం, 7.120 

సింధుపతిదెసకు మదవ 

" త్పింధుఠగతి. గవియం జూచి ధీరోద్దతిం గో 

పాంధీమతి నడ్డపడియె వ 
నుంధర |గక్కుదల నూతసూనుం డధిపొ. 

అప్పుడు. 

పదియు శేనుని శిశబాణంబు లర్జును( 
డనిలనందనుండు శినివరుండు 

మూండుమూం.డు మెజుంగువాండితూపులు మేను 

గాడ నేయ నొచ్చి కర్టుండలిగి. 

ఆణయివదియణయువదియమ్ముల 

'నెజు6కులు నోనాడ నేసి నిలిపి తనరయం 

చెణిగించె నున్వురకు న 

తెలం గద్భుతరసము వెల్లి6 'దేల్చ్బ్చ జనములన్. 

నరుడు నూయు!త్మీ పళరముల నయ్యోధ 

వరునితనువు రక్షజారిం దోంస 

నాత డట్టినూలు లై. దడరించె న 

'ప్వగమునకు రోవవివళుం డగుచు. 
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800. క. అపిజయుండు గర్జునివిలు 

వావిరిం దునుమాడి పిపులవవము నవజా 

లభాకవిస్టము శసి యతని 

జీవము గొనునట్టిఘనవిశిఖ మేసె వడిన్. 
వి ష్ 

295. . గతి ఎ బ. ఏట, ణ. ర. 

299. ‘ దివ్య = 5, 

80. . విధు చేసి యాతని - కొన్ని (పతులు. 
(అ 
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8(!. వ. అది యర్దచం|దసాయకంబున నశ్వశ్ఞామ [శుంచె నంతం గాంచనభాసితం 

బగుళరాననంబు గొని రాభేయుండు రయంబున( దీ| వళరంబులు కేవరనింప 

నర్జునుండు నిలునిలు కర యర్డును నెిటుంగచవే యనుచు ననేక చండకాండం 

బులం గప్పిన గర్టుండు నిలునిలు మర్దున కోర్టు నెఅంగవే యనుచు నతని 

*బహుపటు[పదరంబులం బొదివె నట్లయ్యిరువురు నొండొరుల కద్భశ్య 

మూర్తు లై మర లగ్గింపం బోరుచుండం గొరవపతి తనవారి నెలుంగె త్తి 

కర్గునకు దోడ్పడుం డని వనిచె నక్కొలందికిం గిరీటి గోపాటోపంబున, ' 

802. మ. తురగ వాతము. శగూల్చి నూతుితనువుం దున్మాడి విద్వేపి. ఖీ, 

0. 

804. 

#05. 

కొరనారాచపరంపరాని వాతి కనంగం చారి నొందింప నా 

తురుం డై కర్టుండు దర్పహీను( డగుడున్ [దోణాత్మజుం డెర్టు యా 

త్మరథస్థుండుగ( చేసి యేసె విజయుకా మదేకుండుం దోడ్బడన్. 

. కృపుండు వృషసేనుండును వారిగడన కూడి 

పార్గుతనువునం దూపులు వటిసి రట్లు 

పొదువునలువురపిజు(దను *బొంచి సింధు 

వరుడు నిగిడించె నమ్ములు నరునిఘీంద,. 

. గురుతనయ[పముఖర థిక 

వరులభుజావి|క మంబు వారించుచు ని 

ర్భృరరోషమునం వార్జుండు 

శర౦బు లజణీముణి నిగిడ్చె వై ంధవుమీందన్. 

.  ఆసమయంబిున మయోధనుండు సేనలకుం జేయి వీచిన నొక్కుమృడిం 

గవ్వడి. గదిసి వివిధ హేతి-వాతంబులు మేన నించి నొంచినం గలంక లేక 
కడంగి, 

802. _ 

1. దొరపంగ - సెక్కు (ప్రతులు. , క. బహుపిధ (పద్మరంబుల - చెక్కు. |ప్రతులు. 

1. (ద్రుంచి జు ఉ. ఠఈ ఆక తలయుం ఎల. వి, నుగవ్యా ప్తి నొందింస = అ. గ. వ; 

చాకంబు నొందింప _ ల. 

1. బొదివి, పొంగి _ అని పాఠములు.” 



(69) వోణజసర్వము _ చతుర్ణాశ్వాస్థము రటల్ 

806. శా. గాండీవంబు గుణంబు ఘోరరవ మాకాళంబునం బర్వ వే 

దండస్యందన ఘోటకంబులు మవో (స్త్ర! కూరపాత ౦బుల 

న్టండీభూతములు ౯ విచారితములు నగ్న ంబులుం గా సము 

ద్దండుం డై యడరం గలంగి పఅచెం దత్రె నన్యసంతానముల్ , 

807. వ. ఇట్లు పచండమూ ర్తి యె మధ్యందినమార్తాండుండునుం బోలె వెలింగి 
వివ్వచ్చుండు వియచ్చరుల 'కచ్చెరు వండించె వెండియు దొరలందటు 

నొక్కటం దుమ నతం డదల్చి యమ్ములవెల్లిం చేల్చి తరల్చి దీ_ప్పకాణ 

పాతపూర్వకంబుగా జయ దథునకుం గవిసీన నమ్మ వోరథుండు. 

808. క.” పోవక వాయశేతనగాం 

డీవములం శార్జుమె గడిందివడిన్ నై 

న్యావళియు దేవతలు నొ 

నావిధముల( బొగడ నాంజె నారాచంబుల్. 

89. క. విజయుం డతనివరావా 

ధ్వజనును సారథిశిరంబు ధర నొక్కట న 

క్య్థాజముగ6 బడ చేసిన నీ 

[పజ తామరపాకునీటిభంగిం దలంెన్. 

810. క. |పాణములు గలుగునంతకు( 

(దాణపరాయణత నీదురథికో త్తము ల 

తీణేబజవమున. (బసారిత 

బాణు లగుచు నతని కడ్డ పడిరి నరేం దా, 

811. వ. ఇహిధంబున( "గృ పాళ్య శ్రామళల్యవృష సేనులు కెంపు సేసి వై ంధవున కడ్డ౦ 

జైనం జూచి యానవ్యసాచి యతనిం చెగగీజూడ నెడ గానక యవుడు 

గఅచుచు. (బొద్దుదిక్కు గనుంగొనినం గేశవుం డి ట్లనియె. 

లి0'/. 

810. 

811. 

1, నచ్చెరు వందించి - ఈ. 
శి ఛి 

._ అణ. దో, ప.ల, వ. 

1. బువంబున [చలిత = ఈ, వ, 

i. గరాక్యతాను = ఉ, ఠ, బి జూడ గానక = ఉ. జొ. ఘర, డ,వ, 
ae @ 9 వ 
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లో 

812. అ. చక్రం శీలము "పెన(గ6 జన దింక నినుండు ప 

శ్చిమధ కాధర౦బు చేర బోయ 

దీని కొకయుపాయ *మేను గల్పించెద 

దానం జేసి కాని *దాయ వడండు. 

వ18, వ. అది యెయ్యది యంక్షేని. 

814. క, ఇనమండలంబు మజువడ 

నొనరించెద( దమము పాండవో త్తమ యది [గుం 

కినచంద మైన సై ంధవు. 

డును గారవయోధులుం గకేడుం [బమదమునన్. 

815. వ. పతిజ్ఞాభంగం బయ్యు నని కయ్యంబు కడంక దక్కి విచ్చలవిడి !నొండొరుల 

మెచ్చుచు( బొంగి చెలంగుదు రప్పుడు నీపూన్కి. దీర్చికొ మృని పలికినం 

బిరా క మంబు సవ్యాజం బయ్యె నని మనోవ్యథం జెందు సవ్యసాచిం గనుం 

గొనుచు నమ్మాధవుండు మాయాతిమిరంబున. దిమిరవై రిం గప్పిన. 

816. క, అది రవి ఓ గుంకుటగాం గొని 

మద మెసకం బెసంగ నార్చి నున నై న్యంబుల్ 

వొదల. దల మె త్తి హరా 

స్పదమతి సింధుపతి యపుడు పడమర సూలెన్. 

లీ17, వ. ోతదవసరంబున. 

చక రనారంయ నాలుక 

812, 1. చలము పట్టి చెనగ జ, వ. 2. జూగి-జె. న ళ్ళ; చెలగి = ట. బ. వ. జాల=వ. 

8. మే నొనరించెద -అ. ట. ఠ. ద; మేను గావించెద - డ. వ. 4&4. డాయప(బ)డడు = 

ట. ప, న. వ. 

రి], 1. డున్ ముద మొదవన్ _ ఊ. ఏ; డున్ [(బియమలరన్ ఎగ ద. న. 

815... 1 నొండొరువుల _ కొన్ని (ప్రతులు. 

16. 1. (గుంకిన చందమై _ జా. 

91... 1. తదనంతరంబున _ కొన్ని ప్రతులు, 



దోజపర్వము _ చతుర్ధాశ్వాపుము 

$18. ఆ. "ఎలమి( 'చేరిమీంద నిలుచుండి పడమర 

819. 

822, 

828, 

లీ24, 

లెత్తి చూచుచున్న యిద్దురాళ్కు 

మ_స్తకంబు దునుము మసలక యని యర్డు 

నునకు6 జూ'ె సై ంధవునీ మురారి. 

వి అడ్డును(ఢు సైంధవుని లతల దునుముఖీ $= 

సం, 7121061 

క, అతడు గని గంధ మాల్యా 

"ర్నిత మె దొన మెఅయుచున్నశితశర ముగో 

ద్దతి నేయ డేగ పులుంగును 

గతిం గొన్నుకియ నది వారించె [గ్రక్కున శిరమున్ . 

, వ. అప్పుడు సత్వరుం రై. 

, ఆ. కొరి పార్ధపార్థ నై ౦ంధవుతల యిల 

బడిన నొప్ప దది నభంబునంద 

నిలువ చేయు మేను నీ కెటింగించెద 

న తెటంగు చెలియ ననిన నతండు. 

క. పటుశరముల మీందికి డా 

పటికిన్ వలపటికి నపరభాగమునకు ముం 

దటికిం జదల నడపె *నము 

త్కటరయమున శిరము గందుక'| కీడ గతిన్ , 

వ. అటియెడ. 
౬ 

క. మాయప్పుంజీంకటి విరియుడు( 

దోయజమి తుండు మగుడం దో (దిజకు( గో 

చ్. 

5h 

వ్18, 

లిల్లీ]. 

లి22, 

1. ఎలమి చేరు మీడి - కొన్ని (పతులు; బలిమి తేరి మీన్య- వ. 

1. నీనుడు నతడు _ కొన్ని (పతులు, 

1. ననుత్కటరయమున _ ఈ. ఒ.త్ల. జొ. క, ఘ.న య, ల. స, శ 
క్షే 
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825. 

826, 

ఫే, 

828, 

829. 

శ్రీమదాంత్ర మహాభారతము 

పొయత్తు ల్ వలలం౭బులC 

దేయంగలవారు గడంగి 2కితజాణములద్. 

, నరుం బొదివి రత(ండు వారల 

యురవడి వివిధా స్త్ర శతుల నుడపుచు నీంగిం 

సదిరుగ మును నడుపుచుండెడు 

శిరమును 'నేమరక యుండ జితస్ఫురణన్ 

. ఇ ట్లక్యాళ్వర్యకరణ పరిణతలాహుపీర్యుం డై వి[క్రమవివోరంబు సలుపు 

చుండి, 

॥ దనుజవైరి మెంత దడ *వింక నీలునంగ 

వలయు సీంధురాజుతల నభమున 

నెచట వై చువాండ నేమిటి కివ్విధ 

మాచరింపవలసె ననిన నతడు, 

. వినుము వృద్ధకత్రుం డనుసింధుదేశారీళు(డు సంతానీకరతపోవిశేషంబున 

నీజయ దథుం బడసె నితండు కుమారుండైై వ ర్రిల్లుసమయంబున నొక్కనాం 

డళరీరవాణి వీ(డు సం|గామంబున 'నేమణి తల దునుమం బడు నని ీయాబే 

శించిన నతం 'జెల్లవారును విన వీనిమ స్తకంబు మహింబడ నెవ్వ(. డేనె 

వానిశిరంబు *శకలశతం బయ్యెడు మని తనతపంబు బలిమిం బలికి యశనో 

బట్టంది గట్టి వనంబునకు నియతుం డై యరిగ నట్లు గావున. 

. ఈకల పుడిమిం బడనీ 

కాతనితొడ మీంద వై చునది యావని వి 

1. చలంబున - వ. వీ. వ.స.ళ,. 2. చే వాడి వెనన్ - రు; చేపారి వెసన్ = 

కొన్ని (పతులు; శితవిశిఖములన్ ౬ అ. ఆ. వ. 

1. దిరముగను నిలుచు నట్టుగ = ఊ్వ వ. ” 

1. వొక్కొ జు జ్, డ్. 

1. కరతపో _ "పెక్కు (పతులు; కరణతపో _ చా, వీ. ళు ప. 2. . యానతిచ్చిన జం 

ఓ. లి, నూరువయ్య అయ్యెడు ముని2 రఘు. న. 



శీ80. వ, 

శ్రీకీ!. తే. 

శీలి, క. 

308. సీ. 

(ద్రోణ పర్యము _ చతుర్ధాశ్వాసము £49 

ఖ్యాతం బగుపాశుపతము 

చేతన యగు6 గాక యొంట. జెల్లునె మనకున్ . 

ఆవృద్ధక తుండు శమంతసంచక సమీపంబున నుండునీ!వమ్మవానీ 

య్యా న్ర్రంబు నా|క్రయింపు మనవుడు నర్జునుం డట్ల కాక యని భ_క్తియు క్రం 

బుగా నియకమకిం దత యోగం శా చరించిన నద్దివ్యసాధనంబు సాయక 

పరంపరాకారం బయి యాళిరం బట గొని చని తదా[శమద్వారంబు 

కసాచ్చునప్పు డజ్జనపతి జపయు క్తుం డై యుండ నమ్మవో,స్త్రంబు కెమూహో 

త్మరంబున నమ్మ స్తకం బతనితొడమీ6ద(6 బడిననతండు తదియస్సర్శ్భంబున 

నెణింగి దిగ్గన 'లేచుచుం దోచిన నది భూతలపతితం బగుటయు, 

పగిలి యాతనితల నూబు *1పజియ లయ్యె 

శారి విజయుని నగ్గించె సకలభూత 

ములు మహాద్భుతరసమున ముని.౫ నపుడు 

సంహరించె నయ్య(న్హ్ర మాసవ్యసాచి. 

ఇవ్విధమున నై ౦ధవుతల. 

గవ్వడి యట నడపుళ క్తి గనుంగొని సేనల్ 

నివ్వణ6 గందె మనంబుల 

(కొ వ్వడంగను దొరల కెల్దం గురువంశనిధీ. 

నె ంధవుఘోరకబంధంబుదల యిల బడునంతకును దేరివైన నిలచి 

మణి కూలుటయును విస్మయము గావించెం జూవటి కట్లు పార్టుండు |వతిన 

నలి పె 

నీతనూభవులు గన్నీళ్లులు దొరంగ నత్యంతళోకముం బొంది రచ్యుతుండు 

నన్నరుండును బరమానందకందళ తాత్ను లై. రత్తటి ననిలసుతుండు 

880. 

B81. 

1. వమ్మహీయ్యా(న్త్రంబు - వ... 2. ఫౌనుపు నప్పుడు - కొన్ని ప్రతులు. 8. మవా 
త్యంబున - ఆ. ద. — ' 
1 [వయ్య లయ్య -వ, పె, ఠఈ.త. బ. వ. స. ళ్ళ; (బద్ద లయ - కొన్ని (వతులు. 

2. నుగగ నుపనంహారించె = ఆ. ఇ.” ం 



550 

834 

885. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

ఆ. నలిం జెలంగి సింహానాదంబు సేసిన 

విని యుధిస్టిరుండు వీజయు పూని 

1 నెజయు శుజింగి హర్ష నిర్భరాక్ళతి య మె 

నుల్చసి ల్లి రత నియోధు లెల్ల. 
009 

అచ్చట నార్పులుః దూర న్రనినదంబులు తెలంగ. దదృలంబులు. బరమ 

(పమోదంబునం బొంచె నని సంజయుండు నై ంధవవధ| పకార ౦బు ధృత 

రాష్టన ెజింగింబె. నని చెప్పినం జిిత్తంబు గౌతుకాయ త్తం బగుచుండ 

నటమీ.దివృత్తాంేత ౦ జెజీంగింవు మనుటయు. 

ఉ. లిందు 1చిచాత్మనాద మయపీఠచతుకీష్కలసద్విహారని 

స్యందినుధాకృ్ళతీ పరమసౌఖ్యవిధాయకచిత్స రూప ని 

ప్పందనిర ౦జనాస్ట్రలిత శాక్షత నిర శ్రిలటె. భవా మహో 

నందరవై కోళాత్మలయన [క్రమనిష్కల బోధపుష్కలా. 

886. క, ఆ స్లికచెతస్నహితా 

కౌ స్తుభరశత్నా స్థిమాలికా!శబలితన 

త_స్తల సుమహితనిగమ 

(వ _న్త్వవనీయ్మపకార 2ఏరమోదారా. 

లికి7. మాలిని. (శుతిఫలరసశావ స్తుత్యమూ ర్రీ నతార్త్శి 

(పతిహననని శాంత| పౌఢ హేలావినోచా, 

లకక. 1. చరుపు అెరిగి _ ఉ. ఊ. ఐ. ఓ. మఘ, వ, వా.- 

లిశైక. 1. తంబు వివరింపు మని = కొన్ని (పతులు. 

885. 1. విదాత్మనాద _ భాకూ. శ. కొన్ని ప్రతులు. 2. ర్షళ సద్విహార - ఉ. ఏ. ఒ. 

ఘట. క.డ ణ. లె, యితపస్వరూవ “ఈ. రో స, ళ్ళ. 4. తాంతలయన = 

ఇ. క. ఘ. రండ. త, మ. ర. ల. స. వా. ళ్ళ; కాంతి - యు. న. 

శక. 1. వలలిత _ఐ. ణ; శుభతర = త. ౨. వరమోంకారా చ. భాకూ. శో; 

పరమామాచదా = కు, r 



ద్రోణ పర్వము లు చతుర్గాశ్వా స్కము రర్1 

యితభువన వితానాహీన నిర్యావామోవా 

వ్యతికరతిమిర పధ్వంసోనాదీపరూపా, 

గద్యము. ఇది (శ్రీమదుభయకవిమి త్ర, కొమ్మ నామాత్యపు త్ర 

బుధారాధనవిరాజి తిక్కనసోమయాజి [(పణీతం బయిన్మ శ్రీ) 

మహాభారతంబున [దోణపర్వంబునందు. బతుర్ధాశ్వాసము. 

80. 1 నిర్వారమోవా_న. ౨, నోర్టీంపరూపా _ ర, 



శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
(దోణపర్వము - పంచమాశ్వాసము 

1. కు (శ్రీ ధామలసదపాంగ 

వ్యాధూత।| పణతదురితవర్గ !నిరోవా 
ద్భోధాత శ్రీశ 2ిదేవః జగ 

దాధారవఏవాోరనిషణ హారివారనాఛా, 

లీ ఎన క్ప్రొద్దూడ్డునులు నల్లానంటు లొనరించుచు ధర్భ్రుధూతడ శొడుగుణుండుటు 3. 

సం, లల! 

8. వ. దేవా వైళంపాయనుండు జనమేజయున కి ట్లనియె న ట్లడ్భుతోచారం 
బగు నరకినారాయణుల నిగ్రమవివోరంటు కిని వెఅంగంది యూంలికే 
యుండు సంజయుదిక్కు మొగం వ్. 

ల క, ఇవ్విధమున వై ంధవు: డా 

కవ్వడిచేం బడిన పిదప గౌరవ కలె మై. 
రవ్వా ర్త నెవ్చు మనవడు 
నవ్విభునకు నాతం డిట్టు అనియె నరేం|చా. 

1. 1. నిరీవా_ న; నికీవో _ వ; నిరోళా _అ. ద. న; నిరాసో . ఈ. క. ణన, 
2, దేవా న, గ 

2. 1. తోత్చావాలగు _ ఇ, 2, నారాయణుల వివోరంబు _ చెక్కు (పతులు. 
లె. విని యాంవికేయుండు _ మ. + 

తి 1. చేజన్న వ. ౨, లేమె . ౪. క్షీర వ్వార్హలు 'సెవ్వు మనుడు ౬ కొన్ని (వతులు 



(70) ద్రోాణపర్వము _ సంచమాళ్యాసము ర్క్కి 

వ, అట్లు పాండనబలంబులు పొంగి కడంగి కుంభసంభవుమీందం గవిసి కయ్యంబు 

జ్ నాసమయంబున నీక ఫాడ, 

చ. కృపుండును |చౌణియుం గడ్లంగి |కీడిపయికా శరవర్ష ముల్ మహో 

(గపురభసంబునం గురియ(గా నవి మాన్చీ యతండు వారలం 

* గుపితుండు గాకియుకా విశిఖకోటుల నల్లన కీళప్పో పెల్లునం 

గృపునిళరీర మొయ్య నొఅ'గె౯ రుధికరచ్యుతి మూర్భ వచ్చినన్. 

వ. ఇట్టు కృపాచార్యుండు రథంబుమీ(దం బడిన( దశ్వారథి "కశేరు దొలంగం 

దోలుకొని పోయె నళ్వశామయు నోవాటించి కీతొలం౧౦ దక్క టిర థికులు 

“వై (ఇెట్టం జాలక యంకంత నిలిచి "రట్లు శారద్వతుండు దనయమ్ముల 
మూర్భిల్లుట సూచి సవ్యసాచి వగచె నప్పు డన్నరునిం గాంగిలించుకొని 

నారాయణుం డి ట్లనియె. 

క. కురుబలము. *ేదొడరి శ 7ఇలువంగ 

సురీగణముల కైన *నరిది శూరోత్తమ నీ 

ర్ గ్రవడ్తి ₹భిచిీత భాగ్య 

స్ఫురణంబును బావుబలము( "బొగడం దగ దే. 

క్, ఆవృద్దకత్రు, 1కపము 

వావిరి నోర్వంగ నీకు వచ్చినటుల *దు 

1. సేసీరా _ జ. వ; సేయుచుండ = ఊ. ఠ, 

1. దరమి, దరిమి _ కొన్ని పతులు. £. యవ్విశ?ఖ - గ. 8. దొప్పు - వ; రొప్పు = 
చ. 4. పెంపునం - గ్గ. శ. ర. సుతి త. య, వ; చవి - ఊ. 

 1.యశ్తేరు కొన్ని (ప్రతులు. 2. తలంగా- ఊ. ఈ. లి. దక్కిన = కొన్ని 
[వత లు. 4, ఎఒవివెట్టక = ద. న. ప. అల. 5. రంత = వొ; రట్టు = పెక్కు (పతులు, 

1. తోడ _ ఠళ; దొడవి-వ. 2. యొడువగ _-ఖ. బె. వ. శీ. బలమున కైన = 
కొన్ని (పతులు. 4. నలవి - ఠ. ర. వురువడి - ర. ల. వ. వా. కొన్ని [(వతులు. 

6. తుదార - వ. *7. బొగడగ వలగే _ ఆ. 8. వ; బొగడగ దరమే - ఐ. గ. లః 
బొగడొంటెగలే - చ. ణః భొగడగ వళమే- న... * . 

1. శపంచావిరి - వ ౨. దుర్భావుడగు - రు. న; “ఏవమేవ వాతే క శే సానుబంగే 

దురాత్శని” పి. పి ఎస్, 7-127-క% వీఠరావహానిం గర్జు = వా. సెక్కు. ప్రతులు. 



ర్ 

10. 

11. 

12. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ఖో 

రావు డగు కర్లు నోర్వం 

గా వచ్చిన గాదె నాకుం గడు [బీతి యగున్. 

. అనవుడు నాతం డి ట్లను మవోత్మ భవత్కరుణం టబతిజ్హ యే 

పేను నెఅపం గంటిం క రాండవమనోరథసిద్ది భవద్దయాసమృ 

ద్ది నగుట వింతయే భవదధినులకున్ విజయంబు (వాంతె నీ 

పను పొనరించు వార మట భారము నీయది గాదె *యొప్పుడున్. 

. అనుడు నుదతమం దస్ఫి తాసు డగుచు 
గ 

దనుజమర్దను( డతనితో ఓేధర్మృతనయు: 

గానం బోవంగ వలయు భాస్కరుడు |గుంకు 

చున్న వా డని పలికిన నన్నరుండు, 

. అట్టు కాక యనుటయు. 1~దిలి భీమ సేనుండును సాత్యకియును యుభా 

మన్యుండును *ను త్తమౌజుండును సముచిత సల్లాపంబులు 2సేయుచు. దో 

చేకేర సాం|దశోణితపూరీ సేకంబున ఘోరం బై నసం[గామతలంబినం జని 

చని శారి సవ్యసాచి నాలోకించి. 

. కరులు రథంబు లశ్వములు గాలుబలంబు చమూపతుల్ మహీ 

శ్వరు లఖిలా(న్త్రళ( నములు చామరముల్ గొడుగుల్ సిడంబు లా 

భరణాము 2ని ఆ్రఅంగునను వార్థ కడుం జెలువొందె. జూడ సం 

గరోమహిచి[ తవ(స్త్రృ మున. గప్పినచందము. దోంపం జేయుచున్., 

10. 

12, 

1. నొనరుప ప; నొనరగ - ఏ. ల. ల. వాంధవ - ర. శి. యొందునె - కొన్ని 

(పతులు. 4. యెయ్యెడన్ - స, 

1. మనము ధర్మ, తనయుం గానం జోవల వచే యినుండు [గుంకు = ర. ల. న, 

కొన్ని [పతులు.. 

గొ 

1. గదిసి-వ. 2. నేయ సొం|ద్రళోకిత -వ. స. కొన్ని (పతులు. లి. |ప్రకరంబున - 
ణ; సీ క్షంబున = ద, 

1. విత్తములు = 90. ది, లున్న యి _త్రరగు అం "వెక్కు (పతులు. క్రీ. జూడు -_ 

ఘ. బ. ర.వ. వా. 4&4 మహా చితా - ద. న. వ. ల; మహి? జిత = వొ 
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18. వ. భనదీయీేజాహావిహారంబు నుదారత్వం కివి ట్లుండునే యని యగ్గించుచు 
నరిగి సమయోచితం బగుటీయును |బతియోధులు జిచ్చవడి యునికిం 

జేసియు సమరంబు సాలించి తమరాక *కెదురుచూచుచుం గూూడికొని 

యున్న యుధిష్టిరాదుల సమీపం బగుటయుం కీ బాంచజన్యంబు పూరించినం 
ఇ బాండవా|గజుండు. 

వ వై ంధవ్రుని నంవనొరింబి త్పత్దాద్దుతులు వోబ్సి ధోర్బ జాను నమన్య్టరించుటి == 

సం 7_124_1 

14. క, రథము డిగ్గి వార్తా[కులు [గమ్ము'చేర 

ఇదురుకెనుటయు సంభ్రమ మెసకమెసంగ6 

. జార్జుండును "గేశవుండును బాదచారు 

ల రయంబున( జని (మొక్కి రవ్విభునకు, 

1x 15. వ, ఇట్లు (పణమిల్లి న, 

16. క. నరపతి యానంచాళులు 

పేగరసరసిరుహూముల నొ త్తి కను దనియంగ న 

య్యిరువురం జూచుచు "మేనులు 

గరు పాగ [గుచ్చి “యొక్క. కౌంగిటం జేక్చెన్. 

పాట 

18. 1. బావో వీర్యవిహోరంబును అ రః; బాహు వీర్యవిలానంబును = ఇ; బాహు పీర్యం 

బును ఏ, ఐ. త; బాహు వీర్యోదార్యంబు' _ న; చావోనంరంభంబును = బి; 

బావోరంభంబును - వ. చావోవిభవంబునుదార - ద. వ; బాహు విహోరంబును = 

ల. 2. బును నిట్టుండుసే _ ఓ. దబు నిట్టుండునే ఎప. వ. లి. నుం (బతి = అ. ల. 

4. కెదుళ్లు _ కొన్ని పతులు. 5. బాంచజన్యచదేవద త్తంబులు పూరించిన నప్పాండ 

వాగజుండు = కొన్ని (పతులు, 

14. 1. కొనినను - గ. 

కేర్, 1. వణతినే (చ్చేసిన _ కొన్ని (పతులు, 

16. 1. గరనరసీజముల నొత్తి . వ; గరసరసిజములను నొత్తి _ జొ. త. ౨. యెత్తి. 

ఈ. ఐ. ఓ, గ, ఘ. డ.ద, న; యొశట గెగిట _ ల. 
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17, వ. ఇవ్విధంబున నాలింగనంబు సేసి యర్జునుతో నిట్లనియె. 

16. క. చేనెత్తురు గాకుండం: 
గా నానై_ ంధవునిం జంపి 1కమ్మఅ భీరల్ 

రా నోచితి నాభాగ ర్ట 

జేన పొగడునట్టి దయ్యె కేనీశ్రనికిక గ్రుణన్ . 

19. క. అని శ్రామదేవుం జూపిన 

విని యాతడు నీదుకోపవేగంబున దు 

ర్జు కిడాజయ | దథుండు కవెలి 

సిన నెవ్వరి కెట్టు సేయం శెల్లడె యనినన్. 

20. వ, అమ్మహీపతి 1ేయమ్మహోత్ము నుదేశించి. 
/ (౧ 

౨1. క. దేవాసుర!సంఘంబులు 

నీ వలిగిన రూ పడంగు నీకూరీమి సౌ 

ఖ్యావవా ినుఖలీజ గ ములకు 

దేవ భవర్ఫ కు లరులం దీర్చుట యరుదే. 

వర్ల, . అని *ేమజియు ననేక పశారంబులం (దిస్తుతించి థభీప్మాదు లతనీకతన 

మడియుట యుగ్గడించి నీవు *కోపించినట్ట్లు కీవ_ర్థించుటం "గౌరవులు “నెడిర 

17. 1. నతం డిట్లనియె - వ్వా అతండు -_ "పెక్కు [పతులలో లేదు. 

18. 1. నితని కతమునన్ _ కొన్ని [పతులు. ౨. కతనన్ - కొన్ని [పతులు 

19. 1. జూచిన - రవ. 2. రోషనేగంబున=ణ. లీ. డగు జయద్రధుడు - వ. 
4. వొతినెను - కొన్ని [పకులు. 5.కిట్లు - కొన్ని |పతులు; సెట్లు - 

20. 1. వెండియు నమ్మవోత్ము - ఊ ఎ. ర. 

21. 1. నంఘములును _ "వక్కు (పతులు. 2 ము నఖిలజనులకు _ వ. లి. జనులకును = 

౬. జనములకు = ఫే లా 

ల | 12 యనేక [ప్రకార౦ంబులం ఎవ లీ శానా ప్రకారంబుఅం = ఊం, లి. కతంబున = 

పెక్కు [వతులు, లీ కోపించునట్లు _ చెక్కు. (ప్రతులు. . వర్సిలుటం "జేసి, 

వర్తించుటం జేసి _- కొన్ని ప్రతులు. 6. సెడుటి కాదలంచెద = ఒ. ర. చ; చెడిన 
వారలు కా దలంవెద - ఊఈ. ఓ; మడిసెదరు కా దలంచెద = ద. 
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క "దలంచెద ననుటయు నచ్యుతుం డాభూపాలు శాలోకించి ధర్మో 
త్కృష్టుండ వగునీకు +నరిష్టం *బాచరొంచినవారికిం జెడకుండ వచ్చునే 
యనునెడ ననిలనుతుండును సాత్యకియును దనువు1ఠలం కేక గా త్తగంట్లు 
శజీగొమరార నద్దరణీపతిచరణంబులకు, 15 బణాతు లైన నతం డె త్తి కాగ 

లించుకొని వారలు కుంభసంభ వకృతవర్శాదులసంరంభంబు 16 మర్షించుట 
పెర్కొని యఖభినందిం'"చె యుధామన్యుండును ను త్తమౌజుండును దగిన 
'తెజంగునం గాంచినీీవారి నుచితవచనంబుల సంథావించెం దదియనై న్యం 
బెల్లను [బమోదోిభరితం జై_ కయ్యంబునకుం గాలు దవ్వుచుండెి నాసమ 
యంబున *ికోకవిన్మయవివళుం డగుచు దుర్యోధనుం డంతర్షతంబున, 

28. &. (దోణుండు గర్జుండుం గృపుండు [దోణేనుతుండును నేల వాని గీ 

'ర్వాణులకై ననుం జెనయవచ్చునె మెవన్వరు నాజి "గౌరవ 
(కాణవ రాయణత్వీమున' దర్పము నూపంగ లేమి చెల్ల మ 
తీణపరా[కముం డయిన |కీడిక్ నిక్కావుటల్క వచ్చినన్. 

24. వ. అనుచు నుళశ్సాహారహొకం జై: నట్ శ్రర బుత్తలపడం గుంభనంభవుపాలికిం 
బోయి వరోలజయంజంను: దమేవారు కనమయుటయు నుగ్గడించి 
మటియును. 

2రః సీ, బల్లిదుం డగుభఖీమ్మం బడ వై చి సోదరవర్గంబు దాను ననర్షళముగం 
[గాలెడు నేచి శిఖండి యింతకు మున్న పొలిని నే 'డకాహిణులు గిరిటి 

7. దలంచుచున్నవాడ _"ల. 8. ననిష్టం జాచరించిన _ కొన్ని (ప్రతులు. 9. బొన 
రించిన = క. 10. నం్భగొత్త = కొన్ని |వతులు. 11 [గొగ్గంట్లు _ కొన్ని |పతులు. 
12. దనరార - కొన్ని (పతులు. 18. |బణమిల్లిన -వ. 14. కవుంగిలించికొని _ వ. 
15. చివీరలు ౬ పెక్కు. (పతులు.. 168. వారించుట - ద. వ. 17. చి=వెక్కు (పతులు. 
15. వారలను - అ. ల. 19. భరీతులై - న. వ. 20. ళోకవివకుం డగుచు- వ. 

బలి, f. తనూజుడు "నేల ఆం. ల్లో ఘనదర్బ్చయు' అ 0, తి 

© (అ 

2%. 1. చారి పాటును నుగ్గడించి - వ. 2. మడియుటయు - ఈ. బొలియుటయు - 
౬; చెక్కం|డు సమయుట యుగ్గడించి = హా, 

(J) శ 

వ, 1. డజోహిణులు ద. న.వ, 
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28, 

వ, 

బర, 
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చేత నై ంధవుిపాటు సెప్ప ీజిట్టలు నాకుం బూని యేళెంచి కాంభోజవిభుండు 

జలసంధు(డును సుదర్శనుండును లోనుగా6౬ గలుగు భూపతులు 

"పెక్కండు నెండు 

. గలనం గూరిరి *వీరలోకంబ యన 
టా 

నొండె( బాంచాలబలమును జాండవులను 

కిదండివై. 'తెగం జూచిన నొంజెం గాక 

యెట్లు 10 వాయు గోనాకిందఅిబుణము నెపుము 

. నరు శేడనుంగుడిబంటు గావున. 

కి బార్రిసొనం జొర వీవు సూతపుతుం డొకండ మా 

ర్తుర మార్కొనియొడు నతనికి 

కవరవును గీగటుతలును లేవు వీరుండగుటన్. 

. అత(డునుం బోరి పోరి చేడ్నడి నైంధవుం గోలుపోయె ననవుడు( గటగటం 
బడి యాచార్యుం డతని కి ట్ర్లనియె. 

. నను మది 'రూ(టు వోవువచనంబుల నేటికి నిట్లు నొంప న 

దునునిజయింపరామి పలుచోటుల. కెస్పనె దేవకోటి3. 

28. . 

2. చావు _ ల. కి, జెట్లలు = త. ద,మన; జుట్టలు -న, వ శీ, యధిక 

శోకొంబ యెన నొండె _ వ. ర్. యయ్యెనొండ = వా. 6. బాంచాలురను వాండ 

వులనుగూడ _. బ. వ. 7. కులమును = కొన్ని (పతులు. 8. దండ్శివె-ణ. ద. 

బ. వ.శ, 9. వినుము పాయునె యంవణ బుణము నాకు - వ; తగులునే నాకు 

నేడు నిందణి బుణంబు - న. 10. దీరు _ గ 11. నా కిందరి యీబుణంబు- 
అ. జ. రు. వ; నె నాశెందు నీ బుణంబు = ఐ.. 

1. డు గడుజెట్టి గావున వ. 2. జుట్ట - ద. ప. వా; దిట్ట = బ. “భవా ను 

పేజా న్కురుతే శిష్యత్వా దర్దునస్య వై” పి. పి. ఎస్. [దోణ - 128-28. దీనిని బ ట్రి 
“అను(గుజుట్టు' అను పాఠము సరియైనట్లు తోచును. శి. బొరిమార్చవు నీవు నూత- 

వ్యా బొర్మాల్చవు నీవు సూత ? క; బొరి గొనుషకు జొరవు నూత - వ. 4. వెర 
"వును గరుదులును _ క. ప. ర.వ. శ్. మరపులును - ద. శ; గరదలును(?) - 
న. అ. వ, © 

.దూలపోవు=- ఉప.ర, ౨2. సీవు-ల. 



వలి, 

80. 

వ 1, 

82, 

గోణవర్య్వము _ పంచమాశ్వాసము రర 

నను 3నవిజయ్యు భీష్ము( (దిథనంబున నాతడు *నంప6ం గారవుల్ 

మన రని తో(శె 5నాకు నభిమానము( గాచుటకై. వెనంగదన్, 

ఆ. శకునిచేకి యడ్డసౌాళ్లులు నేడు గాం 

,డీవము_క్షబహుసటిస్ట బాణ 

మూర్తిం కీగవిసి నీకు నా_ర్హి యొనర్పంగ 

నాయక గొనంగ నెట్టు లగు గుమార,. 

క. భూరమణ విదురు. డమ్మెయి 

వారింప(గ నతులపుణ్యవతి: గృవ్హను మీ 

వారెల్లం జాడ ేబజచిన 

క కూరపుం కెబాపంబు *ఫలంబు గుడుపక యున్నే. 

క. ఆసభ నీవును మీదు 

శాసనుండును గరుండును * బళ స్తచరి|త్రో 
£3 (eae | 

'ద్భాసితు లగు పాండవులకు. 

"జేసిన కిక్రీ డ్రై ల్లోభంగిం “డెటుప'ె మిమ్మున్ ॥ 

ఉ. అన్ని విధంబులం బణీచి యేనను నక్క_టికంబు లేక వా 

రి న్నెఆి 1మూాలి కానల6 జరింపంగం బంచినం బోయి వచ్చి య 

29, 

90. 

81. 

ఫలి, 

లి. నవిజేయు - పెక్కు ప్రతులు. 4. గూల్చ గౌరవుల్ - కొన్ని (పతులు. 
5. నాదు ల. 

1. నుగావు - కొన్ని (పతులు, ౨. గదిసి మీకు = ఉ. ఐ. న. 8. మాన్న్చ నెట్టు లగుం 

గుమార నాకు = వీ. న;,నోకు లువ నెట్టులగు - ఐ; నాక గొలువ నెట్టు లగు = 

మ. ల. న, 

1. బనిచిన - బ. వ; బరచిన = ఉ. ద. వ. 2ి. [కూర పుపాటిట్టి ఫలము వ్యా; 

[కూర పురాకృత ఫలంబు = ఒక [కూర వుపాటి ఫలంబు వ. లి. బాటుల ర్య; 

పాపంబు ఫలము - ఇ. ల; చాపపు ఫలంబు = వా. కొన్ని (పతులు, 4, ఫలము 

బొందక యున్న = రు. 

1.నీ_వ. వి. [సిద్ద చరి త్రో - వ. లి పాచబచలఎ బప, ఊఉ. మిమ్ము “జెర 
© ap 

పక యీన్నె - బ. 

1. మాల్చి _ ర. వా. 
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లలి. క. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

య్యన్నయు. దమ్ములుం దమకు నయ్య సగం 2 వే(డి కాన శక 

ట్టున్నను వారి *మార్కొనుట కోర్చితి నే నొక [వాహ్మణుండనే. 

నీవును నచ్చటం బన్నిన 

నీవారును వై ంధవుని ననిం బడకుండం 

గావ(గ 'జూలర యేనును 

నీవాడన కానె యేల నిందింపంగన్. 

. అని 'వీడనాడి వెండియు. 

+ పాంచాలురుం జాండవులు ను 

ద౦చితగరవ్రమున శేననికి. దణిమి యొడలు *మం 

డించుచు నుండగ ని ట్లుడి 

కించెద వొకవలన నీవు: గీడుపలుకులన్ . 

= (దోణుంతు పొంచాలురోం ఉంవత తవచంఖు విడువో నని (వతి జ్ఞా సేయుట :- 

వీరీ వ, 

లీ7. క, 

సం, 112607? 

అని పగతురయుత్సావాం బుపన్యసించి. 

పలుకుల. బనిలే 'దీకే 

తలవెట్టక పోరీవా రుద[గత నేనుం 
కి&లము *మెఅయం జాంచాలురం 
క్భలియింపక' క త్తళంబు పుచ్చ నశేం[చా. 

Mar 

2. బటట) - బ. వ; లినువేడి - న. 8. రిట్లున్నను - క. వా. 4. మార్కొనగ 
నోర్చితి _ ల. 

1. జాలిరె = ద. వ వా, 

1. విడియ నాడి _ ల. 

1. నంట దజిమి ల. వ; నంట గదాకి పి ౩2. చుండించు వ. 

1. చింకన్ దఅ.= ఖ. ర, వా. ల్ల. నీవుద [గత - వా; మత్యుదగత - వ, 8, జలి 

యించక పాంబాలుర _ వ; జలముమెయిం చాంచాలుత - ఫ. 4 నఅజయ = క. 

డ.ద.బ. వా. ర్, బొలిపుచ్చక్య- ఆ, 
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తీర. క. కావున మన నై న్యంబులు 

సేవ "సెడక సంగరంబు సేయునటులుగా 

నీ వుత్సహించి *నిజణా 

వోవిభవము సూపు శక్తి కనురూపముగన్. 

$9. వ. అని తెంపు చేసి. 

40, క. భూసురభ క్రియు వృద్దో 

పాసనముం గలిగి ధర్మపథవ ర్తనని 

త్యాస క్తుండ వగు "మనమా 

'నాసుతు బోధింపు వగపునకు। బజొరకుండన్. 

41. వ. నాచేత కీచెగనిపాంచాలురు ీగరిగి శేనియు వారిం బోనీక పొదివి తెగ 

 జఊాచునది యని చెప్పుము, 

42. క. అని పలికి గాఢనిశ్చయ 

మున వదనం జెలమిః బొంద మును *ేకలఃగిననీ 

మొన లెల్ల నొక్క* మొగముగ 

నొనరిచి తలకౌలివె భూనురో త్రము డనికిన్. 

48. వ. అట్లాచార్యుండు 'పురికొల్సినం గారవసతి సమురసముత్భాహోరహితం బగు 
మనంబుతో సూతనందను. *జేర నళిగి యి ట్లనియె. 3 

కిరి. 1. చేవ చెడక - పెక్కు (పతులు. 2. నీ బావో _ కొన్ని (పతులు; యని బావో _ 

ఓ, అ. 

40. 1. మనుమీ నాసుతు - కొన్ని [వతులు; మనుచును నానుతు = వ. 

4. 1. అని మరియు నాచేశ - వ; మరియు నాచేత - కొన్ని (పతులు. ౨. చెగిన = 

జ. శీ. మిగిలిరేని - బ; గలగిరేని - వ. 

42. 1. కలగి కలగని మొన శొక్కమొగముగా - స; కలచి కల్లంగిన మొన లొక్క 

మొగంబుగ - ప. బ. వ. 2. మొనగా నొనరించి - హః . 

48, 1. దలకొల్చినం - అ. ప. బ. వ. ౨. సహితంబగు - యు. ద. ప. ర.ల.వ,. వా, 

వీ జూచి _ ఈ. 



రల శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
షూ. 

44. క, అరుల "క 'భేద్యం బగుిన 

స్పరుసున బలుమోవారంబు వన్నించి కితుదిం. 
కీజ్రొొర విడ్రి చెం గాని గురుడ 

న్నరు నాంగండ యతండు గీడు నాకుం జూడన్. 

45. * ఒక డట్లు సొచ్చి భూప 

[పకరంబుల. సీటాల్సి సింధురాజు6( దునిమె నె 

ట్లొకొ యతనికడిమి కుంభజు 

నికి వారింపంగ "రామి కినిక్కం బరయన్. 

£6, +, తనమాట నమ్మి నై_౦ధవు 

మొనకుం చెచ్చితిమి గాక ము న్నెలి(గిన నా 
తని నింట బెట్టి వత్తుము 

మననసేనయు *నిష్విధమున మడియక' కీయుండున్. 

47, క. మన మెంత 'సెట్టలమొ ఫ 

లునుపై నాతనికి నంత గూర్మి*గలి? న 
మన(గల దింక నతనింగాని 

యని సేయుద మనుట కార్యమగునే మనకున్. 

శీర. చ, "అన విని కర్టు( డి ట్లనియె నగరు దూజంగ నేల యాత. డో 
కిసినటుల పోరు. గాక నరువీరము లావును నెక్కు డైన వా 

ని శీనుడుపవచ్చునే విధియ 'నేత్సు *విషం విడి యిల్లు గాల్చి కా 
రననమున కేంగం జేసి ఊమొకశాశము. గంటిమె గొంతిసంతతిన్, 

డక, 1. కథేద్యంబుగ _వ. 2. నవ్వరునన -వ కి. మదిం_వ. 4. జొరనిచ్చె - ప. వ, 
ఉర్, 1 గూల్చె_-వ. ల్లి నిక్క మె(మ) యరయన్ _ ఊ. వ. 
48, 1. గాని -వ, వి, నింతవట్టు =మ వీ యుండన్ న. 

47. 1. చెట్టలయొ = జ. ద. ల; చెనటులమొ _ స 2. మిగిలె_ వు కి. సేయుట - 
వ; సెయగ నుచతకార్య - ఏఐ, 

45, 1. అనవుడు ల. లి, పినగతి _ వ. వీ శ; పినయటు -ట. ప. బల. $. నడవ _ 
అ. 4 నెపం విడి_-వా. 5. ననముల నుండ చేసీ _ వ. 
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49 క, వున మనీిసై ంధవుని౯ 
దై వమ శతెగటాగ్చె *వంత( దలరి కీమనమునం 
జేవ నెడ నేల ఫోరం 

గా విధి తపంచినటు లరయ్యె *గడ(గన వలయున్., 

50. క: అనునెడం. కాండవసనేనలు 

మొనసి శ1కదియ నడశె నీదుమొనలుం దగ మా 

ర్కానియె నిటు లుభయబలములు 

" ననిమిషులకు వేడ్క *వుట్టునట్టుగం చాంశెన్. 

51. క, తురగము తురగము. గరి కరి 

నరుకు నరుండు చేరు శేరు నలి. దాశినయ 
స్పరుసందన మేమి ెస్పుదుం 

బొరి మిడు(గుటు శీలెగసి కై దువులపొడి రాలెన్. 

2. వ. అట్టియెడ నీకొడుకు నై ంధవునిచావునకు దుఃఖితుం డగుటం (బాణంబుల 

దెస నిరపేతుం డయి కడంగినం గని (దోణకృపకర్షులు 2 వారింపం (దోచి 

తలకడచి దర్చ్శపచండగతిం *జాండవ నై న్యంబు సొచ్చి నిశితవివిధవిశిఖపరం 
సరలు వరగించిన6 జతురంగంబులయంగంబులు ధరం దొరంగి చిక్కువడి 

మదకలమాతంగంబు గలంచినకమలాకరంబుచందం బయ్యా నప్పు డందు. 

"జేయంగలబలుమగ లెల్ల నొక్కమొగిం గవిసి యమ్మహీపతిం బొదివిన 
నతండు భీమసేనుం బదిబాణంబులను నకులసవా చేవ దుపదవి ౯ టదౌపదే 

ఇ యుల మూ(డుమూ(డుమార్గణంబులను శిఖండిని నూటను ధృష్టద్యుమ్ను 

డెబ్బదింటను ధర్మపు త్రసాత్యకుల 'నై_దై_దమ్ములను ఘటోత్కచు నజువది 

49. ||. నై ం౦ధవు నని - అ, వి. నింత = ఊ. ణ,దంప.వ. లి. మనములం -ఐ. వ. 

ఓ. గావిధి యెటుపంచె నట్లు కడగన వలయున్ _ స; గావిధి కృత మైన యట్లు గాక 
నశేం[చా - ఎ. ఐ. క్ గతి దప్ప దనికి గడగనవలయున్ - ల. 6. గడవగ వళమే - 

అ. ఆ. గ.బ వ; గలంగంగ6 దగునే - ఖ వ. వీ. శ. న. 

50.  1.కదిసి-వ. 2.నేయు-బ.వ. 

ర్, 1. నరు నరుడును ధార; నీరుని నర్ముడ - వ. ఏ8. లెగగె - ఈ. రు. బ.వ. 
లెనగ = డ. న క 

క్ి, 1. చావున దుఃఖితుం -బ. ర. 2. వారింప దలక'డచి - కొన్ని (పతులు. 8. జాండవ 

బలంబు మీద - ర్వ. న. ® 
ఖు 



రీలి. 

ర5్టీ, 

55, 

56, 

bT. 
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Wy 

నాలుగింటను నొప్పించి "“కేకయచేది; (ప్రముఖ యోధోవరుల . ననేకసాయ 

కోంబుల క ఇట్లు వణీచి నీంవానాదంబు సనన. 

॥ ఆధరగనందను డు స 

[కోధాత్కుం డగుచు నేసెం గోదండము ను 

7 ధరం దొరంగంగ నాత డ 

బోధంబున( దేరమీంద6 బొలువటి 1వాలెన్. 

. ఇట్లు శేమూర్చిల్లుటయు. 2 గార వేశ్వరుండు 
య లు 

సచ్చె ననియెడు నెలు(గులు శంఖ కావా 

కళారవంబులు నెలంగ. [(బియంబు నొంది 

వారిబలములు (దోణుం జేపారి కదసె, 

. అంత. 

. 'ెలివొంది కేయుధిష్టిర నిలు 

నిలు మని రథనముకీన( చాంకు నీమతు6 గని యా 

ఐల మేచిన నీబలముం 

జెలుచ శినిగుడ నపుడు రణము ధీవణ మయ్యెన్ , 

. అనిన విని ధృతరాస్ట్రుం డట్టియెడ నాచార్యుం జెవ్విధంబున నరివధంబ్లు 
సేసె నిందలియందలి చేయంగల వై నికోత్తము లె తైెటింగునం కిజెనంగిరి 

“చెప్పు మనవుడు సంజయుం డి ట్రీను న ట్రుభయబలంబులు బురికౌని 

ర్ర్శిశ్పచు నుద్దండరయంబు మెణసి యుధిష్టిర| సముఖపాండవులును శౌ నే 

56, 

ర. 

4. వీరుల వ. శ. బెండువరిచి _- ద. వ; బిట్టు 'వరిచి = ల. 

1. నత డంభోధరమన = ద. వ. బ 
Ca) 

1. మూర్చిల్లుటకు -ర. ౨. 'గౌరవెందు డవుడు - వ. క. శాదిరవములు - 

లి, వ. శా లౌ గ ౯ నా! 

గ 

తా | J 

ఓ. యుధిష్టిరు ల, హా. 2. నదూకు_వ, శి. నిగుడు నపుడు _ న. 4. వోరు-ణ. 

1. బొనరించె - ఇ. ౨. లెవ్విధంబునం - వ. కి. గడంగిరి - వా. 4. వివరింపు 
మనవుడు _ ఊ. ఏ. 5. పోరుచుండొ- ల, 
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59. 
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యాడియాదవులును |దుపదీో[పభ్ళతిపాం చాలురును విరాటపురస్పరమా 

త్ఫ్యులును "గుమారవర్గంబును మణియు ననేకదండనాయకులును సాయ 
కాసారంబు పరగించుచు ఛార'చద్యా్టాజు కదా నడరిన నతం డత్యుదీర్లుం డయి 

కర్టుండు "మొదలుగా6 గలబలుమగ అిరు గలంకుల సంరంభంబునం దయిుమ 

"విజృంభించే నయ్య వసరంజున నెగసినధరణీపరాగంబు జనంబులచూడ్కులు 

నిగుడ నీక యుండ నాలోనన శుండాలసుభటిఘోటకంబులయంగంబులం 

(గమ్ము దెంచురుధిరం బది యడంచిన న మునలక డంక 'రెట్టంచె నప్పుడు 

కారవులదిక్కున ఘూకసృగాలరవంబులు నెలంగ వా రది సరకు సేయక 

“సమరోన్మ త్తు లై నెత్తురుశులులు వాట "గేలి సలిపి రాసమయంబున. 

"గేకయరథికులును ధృష్టద్యుమ్నుతనయులును లోనగువారిం 'బక్కం[డ 

నక్కుంభసంభవుంీిడు నుటిపియు మణియు బలువురం బఅపియు. గడిమి 

3చెఅపం (బతాపళీలుం డగుశిబి సావాసరసికుం డై. 

. ఉరవడి. దాంకుటయును బది 

శరము లతని మేన. [గుచ్చె సాయకగురుం డ 

చ్చారు వగుమగ(టిమి నతం డు 

ద్ధురుం డై తత్సూతూోశిరము |దుంచెం బెలుచన్. 

. (తుంచి తోడన నుప్పదితూపు అతని 

యొడల నాటుడు వాయములమెడలు నూతు 

గళము నజ్జనపతికుత్తుకయును దునిమె 
ఘోరభల్ల షట్కమ్మున గుంభభవుండు. 

అప్పుడు. 

50, 

59, 

60. 

6, (పముఖ ఎవ. 7. గురువర్శంబును -వ. రీ. పయింబడిన -ల. 9. ఘోటక 

శరీరంబుల _ ఇ. 10. గొనక - గ. జ. వ. 11. నమరోత్సాహోన్నత్తు లై -ర. 
12. డుడిపియు - వ్య 1క్మి నెరపిన - వ. 

త ® 

1. ఉరువడి - ద. న. ప. బ. ర. వ. ౨. చ్చెరువుగ - ఈ శి. రథమ- వ, 

1. తొడల - వ, 

1. వెవచనము కొన్ని |పతులలో శేదు, ఎ 
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61. శే. ఛానుమంతుని. జంపినపగ మనమునం 

శెట్టికొని యుండి యాతని పట్టి ఖీము 

'సీనుపై వడిం గాళింగసేనంతోడ 
గపిసి నారాచధారల( గప్పి యొసె. 

62. క, కినిసి బకమర్షను(డు వెస 

దనీయరదము వానికేరు చాక బఅపి యా 

తనిమీ(ద నుణీకి 2 కుమె ౦ 

గనుకని నెంపపొడి సెదరం గాలం *గేలన్. 

॥ = భః ఇ అ = భీమునేనుంయు దుర్యధ దువ్య్టాడ్డులం దొంచ్రుటు : 

సం 1_180_22 

69, వ, అమ్మహో గసముద్దతిం జూచి పొంచాలనై నికులు సింవానాదంబులు చేసిన 

నహింపక నూతసుతుండును దత్ఫోదరులును నవ్వీరుం బొదివిన 1ేనతం 
డద్భుతంబుగా 2 ధువునరదంబుమీందికి లంఘించి శీవాని( విడికిటోపోటున( 

జావం బొడిచి గkయరాతుని-పిం గవిసి యాతని నతనిసూతునిం గాళ్లు 
లికు గేలం బట్టి 6బెట్టిలవై | వేని గళాసులం జేసిన నలిగి కర్టుండు శీ 
చైవ మలింగి వెరవున నొడిసికొని చానిన యవ్వడముడి యతని" వై 
వై చినం గని గాంభఛారమహీివల్ల భుండు భల్లంబున నడుమన నటికి నంత 

గుకుకుమారు అమ్మారుతిం జుట్టుముట్టి *విశిఖంబులు నిగిడించిన గోవించి 
ఏదుర్మదునికేరి కురవడించి తురంగంబులం బొరివుచ్చి సారథిం జదిపిన 

ర్ - 1. వెళ _ వ; బడీ = చ.న. 

62. 1. శేరును వానిశేరు - ప, బ,ర.ల.వా. ౨ కమ్మెం _వ.శ. శి. చేతన్ - 
ఆ. శ. ర. బ. ల. నః . 

రపి, 1. నంద్యుగ్రువు - కొన్ని (పతులు. &. దృమునర - న. చెక్కు (ప్రతులు. 8. మతండు 
వాని = కొన్ని (పతులు. 4. తోడన చావం - కొన్ని [పతులు. 5. జయంతుని = 

న.య.ర. గ. బెట్టిలతో నేసి, జెట్టిల| వేసి - స; 'జెట్లిలలో[వేసి - కొన్ని (పతులు. 
ళా A] న గ్ “ అ ణి 

7. వైచినం-ద.న. వా. 8 ఏశిఖ శిఖలం గోపిరోచి, గుప్పినవిశిఖంబులు గుదియిం 
ఛా 

చినం గోపించి-న; విశిఖకిఖలం గుందించినం _ కొన్ని (పతులు; విశిఖశిఖలం గప్పినం- ' 

ఐ. జొ; విశిఖంబు లఅడరించిన _ మః విశిఖిఖ లడరించిన యు. న. లి. దుష్పమాని - 

కొన్ని పతులు. గ 



64, 

85, 

66. 
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సొతండు దుష్కర్జుస్యందనం బెక్కె_ నయ్యిరువురు నప్పాండుతనయు 

తనువున మెలుంగుటమ్ములు గిణి!ిగొలుపం గిట్టి యారథంబు గూల నవ 

లీలం దన్ని దుర్యోధన దౌణిక్ళృపక్ళత వరః ర్భ శల్యజాహ్లికులు సూచుచుండ 

నక్కుమారుల నిద్దణం గాల నొక్కనిం గేల నొక్కనింగా సమయించె 

" నివ్విధంబునం జితవధవిపోరంబున  విజృంభించు నాఖీమసేనుం జూచి 

రు దుండు రభసో | దేకంబునం బాండవేయులకు( దోడ్పడం జనుదెంచెం 

క మానవు లిట్టివారునుం గలశే యనుచు నీవాలెల్లను 1డీ పట చచి 

యిద్ద జొక్కతెరువునం బోకపజచి రక్కుమారకంగీరవుం డుక్కునం 

దమసేనదిక్కు. సూచి యెట్జవిరిదామరలం దెగడుకన్నులం "గౌెంతెయా 

గజు నుపలకించి శేలుమొగిచి ఫాలంబునం శజేర్చునప్పుడు తన్నూూ ర్తినతం 
డును నకులసహదేవ[దుపదవిరాటులును దేలిచూడ శంకించి మాటు మొగంబు 

లతో నగ్గించి రాసమయంబున. 

క. కడువడి గ.రుం డనిలజ్యుపె 

నడరినరాధాతనూభ వాదులు దో డై 

కడంగుటయు. గనుంగిని నీ 

కొడుకుగమియు. * గదిసె నుదితకోపస్సురణన్ | 

లె. వావి. దలపడి పోరిరి దారుణముగ 

ధర శ్రసుతుండును గవలు నుద్దండవృ తి 

దయిమ (దుపదవి రాటసాత్యకులు మఠలకీయు' 

"జేయ. గలయట్టి ముదినీనాయకులును. 

వ, అయ్యవసర ంబున సోమద తుండు దనకు సాత్యకి సన్నిహితుం డగుటయు 

నతనితో ని ట్లను( (వా యోపవిష్టుం డగు భూరి! శవుం జంపి తది బోయ 

చంిదంబు గాక శరాజధర్మం బగునే యీశేయి నీవు నాచేత (బదికిపోవువా( 

64. 

10. కొలుపం - బ. వ. వీ. వా. 11. గావలయు మానవు - వ. 19. వెరచి పరచి 

రక్కు_మార = వ. 
ఛి అ 

® © 

1. గవిని కొన్ని (పతులు. క్ ఠి 

తి శ 
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67, 

65. 

(శ్రీమదా౦ (ధ్ర మహాభారతము 

డవే యని పలికి సింవానాదంబు సేసి శంఖంీబు పూరించిన నాశై నేయుండు 
భూరిశర్వుండు సచ్చుట యొప్పదేని *ని న్నాప్పెడునట్లు సంవెద నిట్టు 
రమ్ము 'శలునీచా వొప్పు నొప్ప దని యుగ్గడింప వది యేమి నీ 
10కెట్టయినం గాని కా దని భంగించె ని _క్రెఅంగున నొండొరుల నో నాడి 
యేటు లాడం దొడంగి రప్పుడు నీకొడుకు ఘోటకస్యందనవందోహాస మేతం 
బుగా నకారవునకుం శోడ్పడియె శరకునియు: దనబలంబునుం దానును 
నాతనిం గూడుకొనియె పేనవ్విధంబునం బలువు రొక్కనివె 6 గవిసీనం 
గని ధృష్టద్యుమ్ను ండు భూరినై న్యసమేతుం 8 చారల నెదుర్కొ_ినం 
బోరు ఘోరం బయ్యె నట్టియెడ. 

. సోమద తుండు తొమ్మిది సునిశితా(న్త్ర 

ముల శినిపభు నేసిన నలిగి కయతండు 
నతని "నన్నియమ్ములన మూర్భితునిం జేయ 
రథము దొలంగంగం దోలె సారథి కిగలంగి. 

. కని [దోణాత శ్రజాం జేచి సాత్యకిభూజాగర్వంబు *మాన్చింతు. టొ 
మృ్మని పో బో నడుమకా ఘటోత్కచుండు ఘో రాకారదై త్య వజం 
బును దానుం బటుభంగిం చాంకటయు నీపు[ తుండు. గర్టుండు( ద 
క్కినవారుకా వెజ వానితోడియనికిం * గడించి రుర్విశ్వరా. 

67. 

68. 

ఈ. బొత్తిన - పెక్కు ప్రతులు. 5, వుని జంపవుట -ఐ. క. ణ. ఐం 6. నొప్పెడు నట్టు - కొన్ని పతులు _ 7, సౌభ|దుని _ఉ ఒ ఠ. వ. ఇచ్చట మూలమున శలుండనియే యున్నది. “వాతో భూరిశ్రవా వీర స్తవవుుతో మవోరథః | శల నన 
మవోరాజ (థ్రాశృవ్యననకర్శితః = 115615 _ చితశాలాపతి. చావొప్పదని = 
కొన్ని [వతులు. లి, విది. కొన్ని [వతులు. 10. కట్టయి = కొన్ని (పతులు. 11. నివ్వి- 
కొన్ని (వతులు. 19. నినంబోరు _ పెక్కు [వతులు. 
1. రాక డతని _ వక్కు (పతులు. ఏ. బదిసాయకముల మూర్చి = స. చెక్కు 
[పతులు లీ. గడం (ఇ౦) గి కొన్ని (పతులు. 

1. మానికతు _ అ. ఆ. కరు, శ; మాయితు = ఏవ. గ. నవ 
జి గ: పోబో గని యామటో _ వ; పోపో నడుమన్ _న,. శ. న. $, చెజవారి 
తోడి. స; దగ వాని తోడి _ ర్మ వెరాంది కుంది- న. 4. గేడంచి _ చెక్కు. 
[పతులు 

న్ 
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69. వ, అట్లు సంధ్యాసమయసంవ శ్రితబలుం డగు నప్పూర్వగీర్వాణునికో_ల్పల 
కోర్వక మేటిమగ 'లెల్లం దొలంగిన. 

70. క. గురుసుతు. డొక్కరుండును ము 

స్టిరు. డై తద్చాణీనివహాతి. చెరలక యతిని 
. ష్టురినారాచంబులు కిపద్ది 

యురమున *నాటింపస దానవో త్తముం డలుకన్ 

7. క. వడి. జ[కంబున వై_చిన 

నడుమన గురు*నందనుండు నజశెం బుణ్యం 

'బెడలిన నరుసంకల్పము 

వడువున నది వమ్ము గాంగ వవన్పధాధీశా. 

=ఎ అంజునోనద్నురం డళ్యత్తామతో యద్గంఖు సేనీ చచ్భులి విం 
థి @ 

నం. (18144 

12. వ, అప్పు డద్దనుజునితనయుం డంజనపర్వుం డశ్వశ్డామం దలపడి బలుతూపులం 

బొదివిన "జెదరక యతం డయ్యసురిివీరునివిల్లు |దుంచి విరథుం జేయు 

టయు చవా(డు కరవాలంబు కగొనీనం దునిమె గద వె చిన దుమురు సేసె 

నింగి కెగసి క మోంగుచుం బావాణవర్ష ౦బు ర్ళురియ నదియును వాదించి 

యమ్మాయావిమేన మేఘంబున గిటికొను తరణికిరణంబులం (గేణి్సేయు 

॥ పటువాణంబుల నిగిడించె మగిడి యొండురథంబున "నరుబెంచికినం దల 

చెంచె నిట్లు గురుపుతుంిడు వానిం బరిమార్చిపేర్చి పాండవీబలంబులం 

69. 1. గలంగిన - ఏ. ఖ. +, * 

70 1. వాతికిదెర _ ఇ. ర్వు; వితతిదెర _ ద.వ. 2. తరబాణంబులు = ఈ. లే. వడి. 

కొన్ని (పతులు. 4. నాటుటయు చాన _ రు, 

71. 1* సుతుడు దాని నరక _- ఈ. 2. వనుధం గూలెన్ _ మ, 

72, 1. బదరి ౬ చెక్కు (ప్రతులు. ౪ బి, వరుని - క్కు (పతులు; వల్లు - కొన్ని (ప్రతులు. 

ర. వె చినం - "ల. *క. పొంగుచుం పీఓ. ర, గురిసిన = చిక్కు (వతులు; గురి 

యించి నై నై న్యంబు సమయింవం దొడ౦గిన నమ్మాయావి = ఏ ఏ. రి. మగుడి - "పెక్కు 

పతులు. 7. కరుదెంచి - పెక్కు. (పతులు. 58, న వాని తల _-బ. 9. డయ్య 

సుర కుమారుం _ఎట.ప. 10. యమైన్యంబు సమయింపదొడం = పెక్కు (పతులు, 
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78. 

Es 

75. 

16. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

బరిమార్చుం దొడంగినం జని కడంగి హిడింబానందనుండు నిలు నిలు 

నాజారిం ఐడి ఓీయెందుంబో వచ్చు ననవుడు నారథికుం డతని 1కినవల్రోేకించి. 

. వలదు "రన్న పిన్న చా(డవు దండి నే 

నకట నిన్ను జూచి కీయలుగ రాదు 

ఇెనయగు మొరులతోడ ననవుడు. బు|తీిళో 

కాధిత పుం డైన యత(డు *గనలి, 

. ఎక్కడి తండివి !నీ వే 

నక్క్కౌంతేయులకు. గొడుక నై పగతురపే 

రుక్కు నహింతునె తనయుం 

(గక్కించెద నిపుడ పట్టి కొండలు దిందున్, 

. అని "పలికి యిరుసులంతలు 

సునిసిత వాణమ్ము లేయుచుం దణిమిన [దో 

ణునికొడుకు వాని నన్నిటిం- 
దునుమ నసురమాయః బెటిగి *దుర్దాంతగతిన్ . 

క, గిరి యె పజశేర నశని 

శరమును మేఘత్వ మొంది సాయకవృష్టిం 

గురిపినం బవనా(స్త్రంబును 

బరువడి నిగిడించి *గురునిపట్టి చెరళ్ళెన్. 
Tr 

"గ్ర, 

ళ్. 

75. 

16. 
శా 

11. గని = చెక్కు (ప్రతులలో లేదు. గని కడంగి - కొన్ని (ప్రతులలో లేదు. 
12. తెందు - కొన్ని పతులు. 8. నాలోకించి - పెక్కు (పతులు. 

1. రోరి _ న య; వలదు _ఇ. ఓ. ల, యలుక రాదు - ర. ల. న. వా. పెక్కు 
ప్రతులు. ల. శోకాగ్ని ద. వ. ఉ. నలిగి _ కొన్ని [పతులు. 

ol 

|. వినునేఒ వ. క 9 

1. పలుకుచు దానవపతి _ వీ. స, దుర్వారగతిన్ - జా; దుర్వారుం ,డె- న. 

1. ద్రోణుపట్టి _ కొన్ని (పతులు. 



77, 

73. 

79, 

60. . ఇ ట్లనురబలంబు నళ్వశ్రామ సించి చెండాడం వాండవ 
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. హేడింబు. డర్లి యు గాకృ్ళతిం గవిసిన దనుజగణంబు మాతంగతురగ 

రథనివవాంబుతో రారాజుమొన లెల్ల శనొక్కెత్తుగా6 |జేల్చి యురవడింప 
నన్న రనాథుండు 'విన్నంబోయిన గురుతనయుండు నీకు నీయనికి నేమి 

పని నీవు *సంభమింసకుము దానవుల నక్కడిమానవులను ( వేల్ళ్మిడి నీడంతు 

. ననిన సంతసిల్లి యతడు సొబలు( జూచి 

పం | దౌణిబాణదారితాంగు 

ల ౦ పాండుసుతులు చేరిగములతోడ 

సత్వరముగ 'నరిగి జయము గొనుము, 
ల్ని 

. అని యవ్వలను నూపి కృపకృత వర్మకర్ష వృష సేనులను దుళ్ళానన| పముఖు 

లై నకొందలు దమ్ములను నిరూపించి బీరును నీవును గూడుకొని కవియుం 

డని పనిచిన నతండును బింకంబుతోడం బోయె నళ్వజ్రామభఖీమనందనుల 

1సం|గామంబు భీమం బయ్యె నట్టియెడ నాఘటోత్కచచుండు. 

. పటుజాణావాతి | దౌణియంగము చలింపం జేసీ తచ్చాప ము 

త్కట వేగంబునం 1దుంచినం గినిసి యాతం డొండువి లెత్తి యు 
దృటబాహాబల శౌర్యముల్ నెజవె నాదై త్యుండు నైన్యంబు నొ 

చ్చుటయుం జచ్చుటయు౯ మహీపతికి మెచ్చుం |వీతియుం జేయంగన్. 

కఒలంబులు దర్పం 

'బేది మాగ్చెట్ట లేక చూచుచుండ నుద్దండపరా[ కముం డగు నాఘటో 

త్యచుండు కీదర్చుంబున నెక్కచుక్కటి తలపడి పరిఘంబున వై చినం 

బట్టుకొని యతండు, దానిన యద్దానవు నె వైచుటయు వాండు 

TT. 

79. 

80. 

1. నువ్వెత్తుగా - ఆ. ట. వ. ద. వీ. స. 2, జేర్చి -అ. అ. ఇ. ఈ. ఉ. వెక్కు 

(పతులు. 3. చిన్నబోయిన _ చెక్కు. ప్రతులు. 4. సంశయింపకుము = ఏ. వ, 

క్ (దుంతు - కొన్ని పతులు. ర. నడిరి - చెక్కు. (పతులు, 

le పరా|క మంబు - ఆ. ఆ.టి.ప. ది 

1. దున్మినన్ = ద. ప, వ. 

l. నె నికులు = పెక్కు (పతులు. 2. దర్పంబున = పెక్కు [పతులలో లేదు. కి, చాన 

నర్హావవుని - చెక్కు (పతులు. 



ర్12 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
షష 

దొలంగ నుటీకి |దుపపదనందనన్యందన ంబినకుం భోయు నయ్య్యు[గసాధనం 

బతనితురంగసాోరథిరథంబుల రూపడంచిన, 

81. ఆ, ఒక్కళేరిమీంద నుండి ధృష్టద్యుమ్న 
ఫీమనేనమతులు పినంగి ర్యస్త్ర 

గురుతనూజాపీంక( కెరలక యంత ను ' 

దామనేనతోడ థఫీము6 డడరె 

- అప్పు డశ్వశ్రామ నవ్వుచు నమ్మువ్వురం (గొవ్వణ నేసి 'భాసమాన మార్గ 

బాంబులు నిగిడించిన. 

a 

రక. మ, భటగా త్రంబుల ఘోటకాంగముల కుంభత్కు.భి కాయంబులం 

జటులస్యందన ఖండసంచయములకా నం|గామర ౦గంబు గ 

ప్పుట చూడకా వెలుగ య్య నబ్బలములుం బో! కేచి (కమ్మంగ నె 

త్తుట( 'దేల్చెం బొరీమాశ్చె నాత( కిడడరం |దుంచెన్ శేమధించెం గడున్. 

84ఉ. వ, ఇశ్లుకాకాహిణీబలతయం జాపాదించి యాతపత 1ేళతప త్ర ంబును జూమ 

రమశాళంబును ేళైతై వాలంబును నాయుధమీనంబును మాంసమేదో 

మస్తిష్కపంకంబును రక్రజలోది క్తంబును నగునదీ పవాహాంబు నుచ్చా 

దించె నప్పుడు దర్పంబున సురథుండును శ తుంజయుండును బఅఠానీకుండును 

“బ్బష (ధుండును జయానీకుండును జయుడును జం; దసేనుండును జండ 

రయంబున గదిసి బాణంబులు వరగించిన నప్పాంచాలకుమారుల నమానుష 

విక్రమంబున సమయించినం గోపించి కుంతిభోజతనూజు లొక్క-పెట్ట పదు 

మువ్వు కిరతనిం బొదివిన బదుమూండు మేటితూపులం గీటడంచి కెరలి జిము 

చందంబున గర్జిల్లి ఘటోత్కచుం గాలదండంబి బోని కోలం దేరివె ౬ (బెల్ని 

4 రక కిందితంబుగా రథంబు రూపణంచిన ఎ అ. బి. ట. 

52, MR భానువమానమార్షణవర్షంబులు = వా. 

వ 1. శేచినన్ జేర్చి నెత్తుట - స. 2. మాల్చె - కొన్ని |పతులు. శి. డదయన్ - 
చెక్కు][పతుణు. ర్త గడున్ను గు డ్రై ఉర + 

1. పుండరీకంబులును _ ఇ. ద. 2. బృధుండును - శ, మ. “చెక్కు ప్రతులు, మూలము 
నందు సృృపషధు డనియేయున్నది. “జఘానన పృష్మధంచ చం[దనేనం చ మారిన” 

సారీ! చితశాలావతి. క. రు.దన్ను బొరివిన _- పెక్కు (పతులు. - 
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మూర్చిల్ల నేసిన నోసరిల నయ్యరదంబు దోడన ధృష్టద్యుమ్నుండు గొని 

పోవుటయు6 బొంగి సింగంబుచాడ్పున 'గర్భిల్లిన నిర్జ్ణరు లగ్గురునందను 

నగ్గించి రంతయుం గనుంగొని. 

65, ఆ పాండవా గజుండు సవనాత్మజునిం గూడి 

తణిమి సాత్యకియును చాను (విస 

నంత మూర్చదేటి పాడింబు. డొక్కళే 

రనువుగా6గ6 చేసికొని కడం. 

86. వ. తోడన ధృష్టద్యుమ్నుండును బరవసంబు "సీసినం దతై్సైన్యంబు లొక్కు 

"మొగిన ఓమొనయుటయును మనమూకం6లును సోమద త్త వాహ్హికపురన్స 
రంబుగా నురవడించిన సందడికయ్యం బయ్య నందు 2సంజ చీకటి చూపు 

నకు జొరవ యీకున్నను సై నికనికరవివిధాభరణమణికిర ణక లాసంబులుC 

జర్మవర్శాళప తీ శేతుకీలితరత్న రళ్శిజాలంబులు నాలోకనంబు నాపాదించే 

న ట్లిరువా(గును గలయ బెరసి పోరు నప్పుడు, 

2 భీచుసేనునిచేోత ఖాస్తావంయు నచ్చుటి ౩ 

సం. 7.1828 

87. క. శినివరుండు సోమదత్తుడు 

' 'జెనంగంగ దోడ్సడియి వచ్చి భీముడు గడణం 
దనమటిందికి నక్క్కారవు. 

ఉనీయే యని 2వికుదుల్తాడి యే డెఅ నొంచెన్, 

88, వ. అటియుడ. 
లు 

రిర్. 1. గవిసి రంత - "పెక్కు తాళప్యత పతులు, 

86, 1. గవియుటయు, దరుముటయు, నడరుటయు - అని పాఠములు. 2. సంబెచీకటి- 

ఉ. ఏ. త; సంధ్యచీకోటి _ ర, ల, వ్యాకొన్ని (ప్రతులు. శి. వేతుకిరీటకీలిత _ ఊ. 

ఏ; కేయూరకిరిట = ఒ. క్ష అ 

87. 1. బీరుదులతోడి యనికి నే కె నోశ్చెన్ - శ. న. చెక్కు. (వళులు. 2. విరుదులాడి. 
ఓ. న; బీరుదువాడి వా. 
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89. 

90. 

91. 

92, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
కో 

అనలిఖ వోనినారస 

మున సాత్యకి 1యేయు'నెడను ముద్గరమున శిఖీ 
మునికొడుకు వై చె రెంటం 

దనువున నొవ్వడరి సోమదత్తుండు సోలన్, 

తనయుడు మూర్చవోయిన నుద[గత ఇాహ్హికుం డచ్యు తానుజ 

1న్మిని దలపడ్డ నాతనికి మించి వృకోదరు( డన్న శేం|దు స 
సిన నత( డు|గళ కి కీవయిచెకా మెయి నాటుడు సోలి యంతలో 
నన శెలివొంది ముద్గరమునం బవనాత్మజు. జేచి వై చినన్. 

1, . తల్మోవయ్య లై న నిస్టుర 
కుఠీళపాతిం బగిలి కూలుకులపర్వుతముం 

దలపించుచు6€ గురువృద్దుం 

డిలం గూలెం (బతిబలంబు లే పొరంగన్. 

అయ్యావసరంబున 1దశరథసుతసన్ని భం బగుభవత్కుమారదళకం జా కమ్మీ 
రవై 680 బొదువుటయు దశనిశిత బాణంబులం (వాణంబులు గానియొ. 

గర్జానుజుం డగువృకరథుండు గడంగి వచ్చినం బొరివుచ్చె సౌబలసోదరులు 

పన్ని రువుగు బరవసంబునేసినం బడ నేసె నిట్లు పటుపరా|క్రమంబునం బేర్చిన 
ఫీమసేనుమీ(ద శూరసేనవసాతి మాళవ(తిగ_ర్హీబాహ్హిక|పముఖంబు లగు 
'దేళంబులబలంబూలు బలువిడిం గవిసినం గని 'కౌం చేయా గజుండు వై_న్యసం 

రల, 

90. 

91. 

92, 

జౌ 

1. యేయునవుడు - కొన్ని (పతులు 2. సోమదత్తునిమీద సరిఘ (ప్రయోగించిన 

వాడు భీమసేనుం డని మూలము. 

|. నుని దలపడ్డ జం .ముంచివ్భకో ర. శ.ష. న. కొన్ని (పతులు, అనుజన్మి యను 

రూపము [కొత్తగా తోచుచున్నది. గుణి, ధని -మున్నగు రూపముల వంటిదిగా 

నున్నది 2. మెయిచేకొని - అ. ఆ, ఓ. జ. స. కొన్ని (పతులు. 

1. వయ్య అయ్యె - ఈ. ట. ద; వక్క లైన - వ 2. శావాతి బగిలి కూలు - వ; 

కనివాతి బగిలి _ కొన్ని (పతులు. 
al a 

1. రశవ*నే (ముఖ) సన్నిభం బగు ఊ. ఏ. రు. 2. పృషరథుడు. సృషధరుడుః 
xf | 

పృషసేనుడు = అని పాఠములు. ఇచ్చట మూలమునందు వృకరథుండు లని యే కలదు. 

తతో వృకరథో నామ ఖాతా కర్ణస్య విశుతఃొ 7-157-21 చితశాలా ప్రతి. 

లి. [బాహ్లిక - కొన్ని పతులలో లేదు 4. లురవడిం గవిసిన - కొన్ని (ప్రతులు. 
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తానసమెతంబుగా నురవడించి భుజాటోవంబు నూపిన నవి మడిసియు. జడి 

సియు జిక్కువడియు నుక్కుమడిగియు వెణంగుపడి చూచుచుండ నాచార్యుని 
దురోధనుండు పురికొల్పిన నతం డుశ్సావాదీ ప్తుం డై యాధర్మతనయు. 

దాడి వాయవ్యయామ్య వారుణాగ్నేయశ్వా స్ట్ర సావి తంబు లగు సాయ 

* కంబులు వరుస నేయ నయ్యయ్య్మస్త్రంబుల నవ్విభఘండు 5 పత్య(న్ర్రుంబుల 

వారించిన నతం డైం| దా(న్రుందున నిజ[పతిజ్ఞ నెణపం జూచిన నదియు నట్ట 

యడంగుటయుం గోపించి సకలభూతభయంకరం బగు [బవ్మో(స్ర్రంబు 

(ప్రయోగించిన నమ్మహీవతియు నమ్మవానీయా(స్త్రంబునన నమయించె 

నంత ధృష్టద్యుమ్ను ౦ డశని కడ్డపడిన నారథికుతోడి "యనికిం | గీడించి కుంభ 
సంభవుండు. 

99. చ. [దుపదులి సేన వె నడరి £తోలినం జూచి వృకోదరుండు దే 

వపతిసుతుండు. దాంకి యనివారణ నగ్గురు నొంప నేచి యు. 

(గపువడి మాత్స్య కేకయముఖం బగు పాండవనైై న్య మొక్క వె 

ట్ట పరగి సీబలంబులకడంక యడంచి మదించి పేర్చినన్. 

94. వ, కనుంగొని కౌరవేశ్వరుండు కర్టుని కి ట్లనియె. 

05. క. పాండవపాంచాలాదులు 

గండుమిగిలి బెట్టు దఆజటుమ(6 గెౌరవబల మొం 

ః డొండ కలం7డు 'నీదగు 

దండితనము నూపి కావందగుతలి వచ్చెన్. 

96, వ. అనవుడు. 
? 

97. శా, చంపం జాలుదు నేనొకండన భుజాళ క్రికా నరుకా వెండి మ 
ర్చింపం జుల్కన భఖీమముఖ్యుల భవ ్తేజంబు రాజ్యంబు( కా 

5. 'ప్రత్య(న్ర్రంబుల- పెక్కు ప్రతులలో లేదు. 6. మాన్చె, వారించె - అని పాఠములు. 

7. పోరికి _ కొన్ని (ప్రతులు. శ 

98. 1. వైకడరి -వ. £. తోచిన - ఘ.డ.వ. కి. గతి మాత్స్య - ఈమ. కొన్ని 
(పతులు. 

రర 1. నది నీదండితనము _ ఖ. చ. వ. శ. మనూ, 
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100. వ. 

101. క. 

102, క, 

108. చ, 

ట్రమదాం ధ్ర మహాభారతము 

లింపం బూనిన మేను గల్గంగ రిపు ల్ఫ్రింభింతు ₹ చూడునా. 

శెంపుంజెంపు!ను నంచు గర్జుండు మవోదీర్హాకృతిం బొల్చినన్. 

ఎని క్వ)వాచాడ్యూండు గడ్డ యవొలంబించుఖి = 

సం 7__119_12 

. కనుంగొని గృపాచార్యుం డలంతినవ్వుతో నతని కి ట్లనియె. 

అగు నగు మేలుమేలు మనుజాధిపు-ండు౯ మహి యేలుమాటల 

న్మగ(టిమి యిమ్మెయి౯ నెఅపినం 'జెడు( జాండుతనూజకోటియుం 

దగు మును ఘోషయాతను బదంపడి గో గవాణంబు నందు! జే 

రు గొనిన నీకు ని ట్లనుట “క్రొవ్వులు దక్కుము సాలు నిన్నియున్. 

అని వెండియు. 

నిన్నును బాండుతనూజుల 

నెన్నండును బోరం జూచి యొజుంగని వారిం 

గన్నట్లు 'వలుక నేటికి 

"నిన్ని నెనంటిరజ్జు లనికి నివి దోడ్పడు నే. 

కీడికి మును మన మందలు 

నోడు 3ెజుంగు దన్న లును ఘటోత్కచుడు దగం 

దోడుపడ బంధునృపతులు. 

గూడి నడవ మనకు గెలుపుగొన నెట్టు లగున్. 

అనవుడుC గర్హు6 డిట్లులను నాడినయంతయు. జేయ. జాలుబం 

టున శెటులన్న నేమగు. గడుం జెలుచకా మును (మోసి కాదె దృ 

నై 
క్ 

07. 

69. 

101. 

108. - 

!. నటంచు _ కొన్ని (ప్రతులు. 
Can) ణా 

1, (క్రొవ్విన పలుకులు సాలు = వీ; కొవ్వులు పల్కకు' సాలు _ కొన్ని (పతులు. 

1. వలుకు చెటికి - కొన్ని (పతులు. ౨. నెన్నగ నీరజ్ఞ అనికి _ వ”వీ. న. 

కే, డిట్టు లను - ఆ, ఐ. జ. ద; డి బ్ర్నియె = వా. కొన్ని (పతులు. 
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షి నిగుడంజేయు నంబుదము 'సెల్లదు సిపలు కింతవట్టు నెం 

పన తగునింక 'నేమనీన: బాలు(డ నాలుక గోయుదుం జుమీ. 

104. వ. అని పళికి మజియును. 

105. కో నరు నద్దెసం గలవారిని 
గురుబల ముబ్బు నెడయిబొగడి కొజకొజగా6గ౯ా 

గురుని గురుశనయు మదే 

శ్వరునను 'నేమిటికి. గానివారిం క జేయన్. 

106. క. అని మామ బలుకుపలుకులు 

విని యశ్వళ్రామ |కోధవివశుం డయి (గ 

క్కున వాలు వెటికికొని క 
ర్టునిదెనకుం గవియ భూవరుం డెడసొశ్చెన్. 

107. ఆ. నృపతితోడం గూడి కృపుడును నెడసొచ్చె 

వార లతని. బట్టి వలదు రోష 

మడుగవలయు ననిన నుగత నాతండు 

"నగ. గర్జుం డిట్టు లని యె గనలి. 

108. క. విడు విడు మాతం డిమ్మెయి 

నడిచిపడంగ నేల పై దవనీశ్వర నీ 

వుడి చెడు తెజ(గున *నాదిరు 

దుడుగునె నాచేయిచాంకి యుడిగినభంగిన్. 

న్ 

109. క. అనుడుం గృపాచాత్యుం డి 

జ్ఞనపతికిం గాంగ నేదు సై_రింిచిన నే 

106. 1. బొగడ గోరె చెపుడుళా - కొన్ని (పతులు; బొగడి గొనకొని యిచటన్ - న; 
బొగ(డుకొనె నిప్పుడు - ళ. కొన్ని [పతులు. 2. జేసెన్ = శ. మ. 'వెక్కు ప్రతులు, 

106. 1. మీదం గవీయ = కొన్ని పతులు, ® 

108. 1.,విడువు విడువు వాడిమ్మెయి - వ. 2. నాతం డుడుగునె - ల. 

109. 1. చితి నేమని _ ఇ. ఉ. ఊ. ఐ. ర. ల. హ. 



119, 

118, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

మనీ పలికికెని నీకుం 

2జని యం బొమ్మింక వలదు సం భమ మని యొన్. 

. అప్పు డక్కురుపతి గురుపు[తు నుద్దేశించి, 

గురుండును నీవును మదే 

శ్వరుండును గగ్టుండుం గృపుండు సౌబలుండు నను 

ధర ఆయేలింపల్ నున్నా 

రరు మీకుం దగునె *సంగరములో. గలంగన్. 

. తమియింపు మనుడు నత. డురు 

శమ మొందిన గర్జ్హుండుం (బిశాంతుం డ వి 

[కమ శేలి నలుప( (బతిన్వై 

న్యము 'చెన మొగ మయ్యె. బటుగుణధ్వని నెలంగన్ . 

న. ఇట్లు గడంగినం |బత్యర్థి పార్థివు లయ్యధవరు నాలోకించి పాండవులకు. 

బాటిిల్లిన యనర్హంబుల కెల్లను మూలంబు వీడ కాండే వీనిం బొదువుండు 

పోనీకుడు పడవై వుం డనుచుం దలపడిన నాసూతనూను(డు నిజనామాం 
కితంబు లగునారాచంబుల నన్న రసతుల( గరుల నరుల దురంగంబుల నర 

దంబుల రూపుమాపి యేపున( దదీయాంగంబులు రుధిరంబున మునుంగునట్లు 

నేసినం జూచి సవ్యసాచి సాయకజాలంబులు కొనిగిడించుచుం గనవిసిన నతండు 

మూ(డుమార్గణంబుీలు దన తనువున జొనుపుటయుం గినిసి యక్కరీటి 

ముప్పదిశరంబుల నొప్పించి భుజళిఖర ంబున బలునారసంబులు నొా6టించినం 

జేకివిల్లు వడియెం బడుటకు. దలంకక యక్కర్జుం ఢాతణంబ విల్లువుచ్చు 

కొని వివ్వచ్చుండు *వెడంగుపడు నట్టి 'వేగంబున  వివిధవిశిఖంబులు 

నిగిడించిన. | 
ళా 

_ 2, జనియెం బొమ్మల రి త్త. జగడము మనకున్ = న. య. 

క్షే గిరా రన ఉ. ధ్, 

. డుపళవము మొంది - ఇ. ఓ. ధు. ల్ 

17 పోనీక పడ వై వై వుడు - వీ, శ, వ; పొదివి పడ వై వై వుడు - ర, 2. గవియించుచు _. 

"పెక్కు [వతులు. లీ. లతనితనువున = _ "పెక్కు (పతులు. 4, వెరగుపడునట్టి - కొన్ని 

(పతులు, 
% 



115, 

116. 

117. 

118. 

119. 

ద్రోణపర్వము _ పంచమాశ్వాసము 519 

. మ. కడక న్నెట్టనిచెల్వు(ం దాల్ప్బ నతం డు|గ్రన్ఫూ రి విల్ [దుంచి యె 

క్కుడువేగంబున నూతుమ స్తకముతో( గూడం దురంగాంగముల్ 

గడిగోకండంబులు సేసి యారథికు మై గాండంగ బెక్కమ్ము లే 

“యుడు నొ వ్వారినం బాణీ యమెక్కె_ గృవుతే రుర్విళ నిర్ణజ్జుం డై. 

వ. ఇవ్విధంబున రాభఖేయుం డోడి పాణీన 1నీడంబోవు మనసై నికులం గనుం 

గొని కురువిభుండు. 

క. నిలువుండు వెఐ వేటికి నేం 

* గలుగంగ గాండీవిం దక్కు(గలపాండవులకా 

గాలిచెద నిదె చూడుండు నా 

యలవు( జలము ననుచు 'నడచె నన్నరుమీందన్. 

వ. అప్పుడు కృపాచార్యుం డా చార్యనందనున కి ట్లనియె. 

చ. శలభము వహ్నిమీ(ద( జనుచందము గాదె నృపాలు( డర్దునుం 

దలపడ( బోక యాతని శిత|పదరంబులశారి కగ్గ మై 

1ములసినం గావ(గా వళమె యీతని నీవును నేను నుండి మొ 

క్కలమున( బోవనీ( దగదు "గ్రమ్మన నెద్దుము నిల్పు మవ్విఖున్. 

క, అనుటయు గురునందనుం డ 
మృ్మనుజాధిపు నెయిడి యేను మా న్నెద వీభ 

త్చుని!కడంక యేమి మూండినం 

జనియెదు తలకడిచి సావాసీ [క్రియ ననుడున్. 

114, 

115, 

116... 

118. 

119. 

1. ఖండంబులు = శ. వ. "పెక్కు (పతులు, 

1. తలగ - ఉ. థ. వా. 

1. నడ రె నన్నరు మీదన్ శకొన్ని (ప్రతులు 

1. యలనిన ....యాతని - ఆ ఇ. ఉ. ఊ. ల. కొన్ని (పతులు. బీ. గక్కున - 
కొన్ని (పతులు. . FF | 0 

1. కడిమి _ జౌ. 2. (క్రియ కనుణున్ - వెక్కు ప్రతులు. 
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120. ఆ. గురుండు పాండవులకు. గూర్చు నీవును దాని 

నెటి/గి బవరమున నుపేక సేయు 

ీదిది మదీయభాగ్యహీనత గాక నీ 

'వేచితేని నెవ్వ దురు సెపుమ. 

121. క. పలువురుబంధులు నాకై 

పొళిసిరి మీ రింకం జాండుపు తుల దెన రా 

వలవదు పాంచాలాదుల 

వలన నిలిచి గెలువు డేను వారల దీరున్. 

122. వ, అవిన విని యశ్వశామ భూమిళ్వరున కిట్లనియె. 

129. క. గురునకు నాకును జాండవు 

లరయ (గం గూరిమికిం బాత మగుదుర మయొన౯ా 

చుఠరమున. జుట్టరిక ౦ బను 

గరు సిడికొను కల కలుగు గెరవనాథా. 

124. ఊఉ. వెక్కురణంబులం గనియు. జెనయు నమ్మవు నన్ను 1ేనుడ్గురు 

దక్కినవారు మేము విను దాపు |పాణము లోవినట్లు పే 

రుక్కున( బోర దైవశణి యున్నటు లుండెడ (గాక పాండవుల్ 

మిక్కిలి వారు నీతలంపు మే ₹బువల౯ా వళమే మహీళ్వరా. 

125, వ. మా కిరువురకుం దోడు కృపకర్ణ కృతవర్మమ।|ద్రపతులు గల శిట్లును ఐం 

డవనై. న్యంబు నమయింతు మూటబడు మని వెండియు. 

126, కె. మమ్ము కాదు నీ వెవ్వరి నమ్మ 'వెట్లు 

నమ్మకున్నను నే మగు నరవరేణ్య 

(పతిబలంబులలో నికి బసులనడుము 

సొచ్చుపులివో ల జొచ్చెదం జూడు నన్ను, 
ఓక లాం 

MNES ఖ్ 

120. 1.-టిది మదీయ = వెక్కు పతులు. 

120, 1. బాతు లగుదుర - కొన్ని (ప్రతులు, 

124, © 1. నగ్గురుం జ కొన్ని శేవతులు. _ జ 



197, వ. 

128. క. 

129. వ. 

180. మ. 
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నీ" చెప్పినపాంచాలురం- బటి వెద. దక్కినబలంబులం గలంచెదం గొంతే 

యులు శదార్కొనినను మార్కొని నిలువరించెద నని పలికి తలకడచి నడచె 

నప్పుడు గడంగిన కికవ్వడికి మించి పాంచాల కేకయ పభృతిసేన లొక్క 

ఇ పెట్ట కవియుటయు నా జెట్టివిరుదు వివిధవిశిఖపరంపరలు వరగించినళ౯ా బడలు 

వడియును బలుచెసలం భాణీయు నబ్బలంబులు వికలంబు లైన బదుండు 

రాజులు నిలునిలు మనుచు బరవనంబు సేసిన శీవారల జమునివశంబు సేసి 

యేచినయయ్యాచార్యసుతుం జూచి *రోషావిష్టుం డై ధృష్టద్యుమ్నుండు 

చా(ి నీవు గొంది నిర్జించితి నని దుర్ణయత్వం 'జెక్కించుకొనకు మేను 

జుమ్ము వచ్చినవాండ ననుటయు నతుడు నిన్న కాదె వెదకెద మద్చాణం 

బులకు( (అాణంబు లిత్తుగా కనవుడు నప్పాంచలనరుం డతని నుపలఉ.ంచి. 

మీతండికి నే మృత్యువ 

నై తో(చినవా(డ నగుట య ట్లుండె నినుం 

జాత మట సనక డగ్గలు 

మా తలంకక వలదు రిత్తమాటలు మనకున్, 

అనిమె న ట్లయ్యిరువురు నొండొరులం బరుశఫంబులు వలుకుచుం బలుదెణం 

గుల మెలుంగుటమ్ముల నే టాీడి రటియెడ. ౧ ట్ 

ధనువు? గేతువుం (ద్రుంచి సారథిని రథ్య(వాతముం గూర్చి యే 

పునం బాంచాలతనూజు వెల్లొడుగు సొంపున్ వమ్ము గావించి యా 

తనిపార్శ్వంబుల యయోభవీరళతముం దన్మామ్యులకా మువ్వురం 

దునిమెన్ (దోణసుత్తుండు రాజు వొగడళా దోర్గర్వదుర్వారు డై. 

127. 

129, 

129. 

180. 

1. మార్కొనిన నే నెదుర్కొని నిలువ - వ. 2. వడముడికి మించి - ఇ. ణ. త. 

5) నగ్గురుసుతుం పు వారిం బడనేసి = ఐ. 4 రోపోర్దీపితుం డయి = ఓ, 

1. యిట్లు డగ్గరుమో- కొన్నీ (పతులు 

1. డుచున్నటి నమయంబున = ఉ. ఠ. 
® ల 

1. వమ్ముగావించి = వీ. స; జింపి = వా. కొన్ని (ప్రతులు; కెంవు (జింపి) మాయించి = 
స్య 

భు, బెం ర్మ. శి ళ్ 
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181. వ, 

182. క, 

188. తే. 

184. వ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము ర్ 

ఇప్వ్ధంబున వై రీవధం జాపాదించి సింహ నాదంబి చేసిన యశ్వ శ్ఞామక స్పై 

దుర నిలువ లేక పాండవపాంఛాల నై నికులు నెల్లాచెద నైనం గని ధర్మజ 

సమీరనూనులు ససె నై_న్యంబుగా నతనిం బొదివినం గురుపతియును గురు 

సమేతుం డయి సేనలతోడ నడరినన్ బలుకయ్యం బయ్యె" నప్పుడు విజ 

యుండును మన పజమీందం గవిని నాసమయంబున నంబస్థశిబివంగాది "దేశం 

బులబలంబులు భీమ సేనుచేత (మగ నాసమయంబున మగధమ| దీవంగాంబి 

ష్లాగిచేశంబులబలంబుల సవ్యసాచి సమయించినం గని కినిసి (దోణుండు 

వాయవ్య బాణంబున. గాంకేయులీ మొనల జొళ్కాకులచందంబునం 

దూలం జేసిన. 
ON 

=? సోనుదతుడు సొత్ళంకోతో యుద్దంటు నేని చచ్చుట == 
చ (థి 

సం, 7_186_12 

అలిగి నరుడు ఫీము(డు నిరు 

గెలకుల నయ్య,( స్త్రగురునిC గిట్టు శరెభఘుం 

బులం చేల్చిన మగుడ ననికి 

దలకొని వడి నురవడించె. దతె ఎన్యంబుల్ . 

అధిపతియు నృన్త్రగు(రుడు 'బేరగ్గలికలం 

దటుమ( జతురంగములు. జేర్చి యుజఅక వారి 

'మొనలతో. చాంకి గాండీవము కవిశిఖ 

కిఖల వేడిమి *కోటటి చెదరి పటచె, 

అట్టియెడ సోమదత్తుండు సమరోల్లానంబునం చాండవనై నికుల నిలునిలు 

మని యదల్బుచు *నిల్చినం గనుంగొని సాత్యకి యతనితోడం దలపడినం 
దత్సంగామంబు భీమం బయ్యు నందు. 

an 

నామా 

181. 

188. 

184... 

1. దరమి - పెక్కు (పతులు. లి (స్రముఖానీకంబులు ౫ కొన్ని ప్రతులు, 8. బలంబుల(= 

షీ ళ. స్త. కొన్ని (పతులు. 

1. కోరక ఓ ఛు వ; కోటరి - ఒ. ళ, వ 

1. నడరం గని _ వీ. ౧ 



185. సీ 

186. 

187, 

188. 

189. 
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సాత్ర్యకివఏ న్లిర్రచం[దబాణంబున నజీకి యాజాహ్లికనందనుండు 

ముప 'దెనమ్ముల నొప్పింప నత డొండువిలు గొని యాతని నలుంగుటమ్ము 

లై ందింట నేసి నువారజతధ్వంజం బిలం గూల్చి ధనువు సెక్కులుగ( జేసె 

జ్రిలునవ్వుతో 1నాత( డుఅక వేటొకవింట నే టాడంగా ఫిము6 జేసె 

కినపుడు 

. దాంకి మీతండిచె ఘటోత్కచుడు వై చె 

బరిఘమును నది దునిమె నక్కురువశేణ్యు. 

డపుడు వపాయసారథులం జంపి యతనిగయునులు 

గొనియె బలునారసమున నాళినివరుండు. 
ణ్శి 

. మారుతి యిమ్మెయి నక్కురు 

ఫీరునిం జంపించి మోము వికసిల్ల (గ దాం 

బోశెడు నెప్పటిమునుము మ 

హీరనుణులమీ(ద' దణిమె నిభపురనాథా* 

. చచ్చినసోమదత్తుం గని సాత్యకి మనవారు (గమ్మ్నం 

ఇచ్చెర ధర్మజుం డతనిం చేకొని వారల దూల. దోలుడుకా 

వచ్చి గురుండు విల్ నటికి వై చి సిడంబును డొల్లం జేసి మే 
నుచ్చి చనంగ నేయ నత( డుదృటరోషమహో గీమూర్తి యె. 

. వేటొకవిలు గొని యెమ్ముల 

గీ మయు6ంగునారసములు గిజికొలిపిన నో 

టాలీ మెయిం [గొన్నెత్తురు 

వాట నతండు బేరి మీందం బడి మూర్చిల్లెన్ . 

. కొండొక సేపునకు నీద 'దేణీ యక్కుభ సంభ వుండు విజృంభించి వాయు 

చె దై_వత్యం బగుశరం చేయుటయు నాఖూవిభుండు ద ద్రేవతాకం బగుసా 

యకంబున శమియింపం జేసి "వెళ్లేసినం గని కృష్ణుం డతని క టనియె. 
౧౧ లం య 

శ 

155. 

187... 

188. 

1. నేయ నుర(జి క = పెక్కు ప్రతులు. ల్ల నెడవుడాకి - ఆ. ఇ. ఓ. జ, డ త. 

_ బదిట - ఇ. లీ. యసువు గొనియె - చ, జ, ఈద... 

ఎక. చిత్తుడై - గ. 

1. గీరి = కొన్ని పతులు. 
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140. క. నీను. బట్టం గుంభబుండు [ప 

141. తే, 

142. వ, 

తినే యు కులుంగు దతనిః జేకువ సెడి మా 

ర్కొనం దగదు నీకు ఖీముం 

డని సేయు! మొగమునం బొదువు మక్కురు సేనన్. 

ఇతని వధియించుటకు జనియించె నెవ్వ( 

డతండ యీతనితోడం బోరాడు. గాక 

యనుడు నొకిి,ంత యూహించి. యానృపాలు. 

డరిగె |దోణుండు (దుపదునై న్యమున కడరె. 

ఇట్టు సని యుధిష్టిరుండు దనళమ్మునకు బెను జా పయ్యె నయ్యనిలను 

తుండును సాత్యకియు ధృష్టద్యుమ్నుండును బరవసంబు సెసినం గృపకర్ణ 
కలళభవులు గడంగి రయ్యుభయనై నికో _త్తములు సంరంభంబునం బేర్చిన 

నై న్యద్వయంబును రయంబునం గలయః౯ా బెరసినం *బెందూళి యెగసి 
తణితో( గవియు దెంచీతమం. బునకుం దోడుపడి చూడ్కులు నిగుడనీకున్న ను 
దమకంబునం దమతమ పేళ్లు బిరుదులు నుగ్గడించుచు నగ్గలిక సొంపునను 
సన్నల న ద్దేశంబుల న ధైపని ధ్రైఫ పరులు వోరుచుండ నంధ కారం బతిసాం [దం 

బె చిక్కు వటిచె నట్టియెడ లిట్టడరి పాండవు లుద్దండ జావోసంపదలు 

సూపిన 'నేపరి కెరవబలంబులు గలంగి చీకాకుపడి చీంకటికతంబునం గూడు. 

కొనం గానక పలుబెసల. దొలంగి పొలువలీిన నయ్యాచార్యు ండు ధ్ ర న్ర్రంబు 

. మెజయ దుర్యోధనుం గూర్చుకొని యుభ్రామసామర్థ్యంబున సకలచతురం 
. గంబులం *బూంచున ట్లొనర్చి యొక్క మోపహారంబుగా నమర్చి యంద[గ 
భాగంబునం చాను నిలిచి యిరుగలంకుల నళ్వశ్రామసౌబలుల శనునిచి నడు. 
కొన శల్యు నిలిపి యన్న రేందుడు వెన్నుదన్ని నిలుచునట్లు సేసె నను. 
టయు ధృతరాష్ట్రుండు సంజయునితో ని ్ రెణంగునం బన్ని బములతిమి 
రంబున సమరం బెట్లు సేసి రని యడిగిన నతం డతని కి ట్లను నాసమయం 
దిన నక్కు రుభూపాలుండు దమకాలుబలంబుల చెల్ల నాయుధంబులు వెట్టి 

దివియలు పట్ట *నియోగించిన. 

140, 1. ముఖమున - "పెక్కు (పతులు. 

1. (బాహైయుండె _ కొన్ని (ప్రతులు. ఈ భెంధ్లూళి = "వెక్కుతాళవత్ర ప్రతులు. 
కొ సంతమసంబు _ కొన్ని (ప్రతులు. 4. బెట్టడరి - కొన్ని (ప్రతులు. 5. గూడు 

న ట్లొనర్చి -ళ. ష. వెక్కు పతులు, 6. నిలిపి - కొన్ని |వతులు. 7."నియమించిన = 
ఓ, జా. 

గొ 



(14) 

148. క. 

144. వ, 

145. తే. 

(బోణసర్వము _ పంచమాశ్వాసము 5రిక్ 

ము న్నాపని మానునులం 

(గన్నన పతి నంఘటింప(6గా6 బనిచిన సం 

పన్నంబుగ నొడం: గూర్చిన 

నున్నతకరదీపనికర ముజ్జ్వలితముగన్ . 

చేసికొని యప్ప'చాతివర్గంబులు దివియలు దెచ్చిన నీద్రరణివరుండు రథం 

బున 2క దును గరికి మూండును దురంగంబున కొండును నియతంబుగా. 

బట్టించి మజియు 'వానికెలంకులను గేతనంబులకును దగం బట్టునట్న సేసి 

వెండియు మోవారంబు ముందటను బార్శవ్రంబులను బియుందను 1 బథలు 

నిగుడం బొడవుగా నెత్తి పట్టం బనిచిన నవ్వెలుంగు నింగికి నేలకుం జాలి 
పొలిచె నట్టియెడ మణిభూషణంబులను రత్న కేతనంబులను వివిధాయుధం 

బులను |బతి|పభలు |పజ్వరిల్ల శోఖిల్లి నీనై న్యం బొచ్పె నప్పుడు పొండవ 

బలంబునను *రథంబునకుం బదియును గరి కేడును దురంగంబునకు రెండును 

గా౭ ద్యత్చకారంబునం గరగదీపికోలోకం వాలోకనీయం బయ్యె నయ్య 

వసరంబున నయ్య(న్ర్రుగురుండు మధ్యందినమార్తాండుపగిదిం (బదీ_ప్త 
మూరి యే వెలుంగ నమ్మనుజపతి యనుజన్మ్నులతో ని ట్లనియె. 

నే ల్యక ఎృతవర శ్రముఖ యోధసమితి గూర్చి 

కొని మహోద్యోగమున మీరు కుంభజన్ను 

చెంత కా[దుపచాత త్రో! "జిరకుండ 

నాగు డొరు లెల్లివారల నతడు. గెలుచు. 

144. 

1. లదగన్నరపతి _ కొన్ని [పతులు. 

1. ద్దరణీవరుండు _ వీ, శ. ప. కొన్ని ప్రతులు. 2. పదియు - శ. వ. చెక్కు 

ప్రతులు, ఇచ్చట వావిళ్ల పాఠ మే మూలానుసారముగా నున్నది “రథేరథే పంచవి 
దీపకాను:! (పదీపకా నత గే [తయ శ్చ॥ (వత్యశ్వ మేక ళ్ళ మవోప్రదీపః | కృతా 

నే తై 8పాండనై౩ కారవెయెః 7. 1623-16, 17 చిత్రశాలా[పతి. భండార్మ్క-రు (పతియం 

ర్ లో ములు పాదస్తూచియం్గి దీయ నె నవి. లి. పొండవు లెత్తించిన కర దీపికలనంఖ్య 

అన్ని తాళ వం ? పతులయందును క.ప.పకులందును విడువడినది. 'భండార శరుపప్రతియం 

దిది చెప ఎబడినది. ““౧ జేగజేః న స_ప్పక్ళతాః ఇ వదిపా | రఖేరఖే శెవ దళ [పదీపాః దావ 

శ్వపృ ఫేపరిపార్భ్వతో2. న్యేధ్వ జేషు చాన్యే, జఘ'నేము చాన్యే -?-100- బిర, 4. నిక 

రంబా లోక = కొన్ని (పతులు, 



కరికి 

146. వ, 

147. సీ, 

శ్రీమదారథ మహాభారతము 
నూ! 

=: థొండదో కౌరవ బీథల దృంందృంయదము వ్ గ 
@ 

సం, 7180. 22 

పదంపడి యాధృష్టద్యుమ్నుం బరిమార్చు. గిరీటిం కర్టుండును భీమసేనుని 

“నేనును గెలుతు మని పికి బలంబులకు6 జేయి వీచి కడంగిన నెడిరిసేనయు 

నురవడింప నెన్నండును జూడ వినంబడనియట్టి బవరం బయ్యె. వాండవ్శాగ 

బాండు దనదొరల (దోణుమీ(దం గవియుం “డని పనిచి ఈానును దజీమిన 

నమ్మనుజపతిం గృత వర్మయు సాత్యకిని భూరియు నహాదేవు శాభేయుం 

డును వాయుసూను నుయోధనుండును నకులుని శకునియు శిఖండి. 

గృపాచార్యుండును (బతివింధ్యుని దుశ్భాననుండును ఘటోత్కచుని గురు 

పుతుండును జాంచాలవిభులి వృషసేనుండుకు మళ్ళ్యరాజును మ(దేశ్వ 

రుండును శతానీకుని. జి తనేనుండుకు నక్టుకుని యయులంబనుండునుం దలపడి 

రిట్లు గురుని *నొంపను రతంపను బూని మజియు ననేకు లనేకుల6 
దార్కొనిరి సోమః నై న్యంబు నమయించు నక్కు౦భసంభవుని ధృష్టద్యు 

మ్నుండు మార్కొనియె నట్టియెడ, 

పాండవా గజుని చాపము (దుంచెం గృతవర యక ( డొండువిలు గొని 

యతని నొంచె 

ధనువును దునిమి వా స్తం బుచ్చిపో శ క్రి యడరింప వేజశరాసనంబు 

గొని వాయసూతుల( గోడండమును బొడి సేసి వోర్టిక్యుండు నెలంగి మేసి 

నరనాయకుడు( గృపాణము గొన్న నఅక( దోమరము. కీబూనిన 

రూపుమాపి మజువు' 

146. 

147... 

1. ఇచ్చట యర్దునునితో తలపడినవాండు అలంబుసుం "డని మూలము. “వీ [వకియం 
దును నిళ్లే యున్నది. ““అర్జునం చ యుధాం డ్రోష్టమ్ [పా[వవంతం మవోరథమ్ 
అలంబు సో మవోరాజ । శాడసేంద్రోన్యవారయక్ 9 1165-16. చిత్రశాలా ప్రతి. 

7140-15. భండార్కర్ను పతి. “భం ప్రిహొరనూ దియండు మొతము అలాయుధు 

డని పాఠ”మున్నది. సో రెన్సన్ మహోభారశ సామాన క్ర మణికయందు “అలాయుధుని" 

[వళంస కలదు (వుట. 29 ) వాలాయుధుండు = చా.: శ మ. పెక్కు (పతులు. 

2. నొప్పింపను _ కొన్ని (పతులు, ల. ; 

క్షే, యాశ్చ = కొన్ని (పతులు. 2.బూన్చిన = కొన్నీ [వతులు: 



149. ఆ. 

150. వ, 

(దోణపర్వము _ పంచమాశ్వాసము 587 

జంకియలుగ? జేసి తనువున బజిపె నార 

నంబు లి ట్లమ్మువోబలు చటు ఇప్ | ద 
(37) bh 

మంబు దుస్ఫవా మగుడు నమ్మానవేం[దుః 

డనికిం దొలంగిన గుకుబల మలి నధిప. 

భూరియు లినివరుండు శరా 

సారము లొండొగులమీ.ద సరిం బజపీ వడిం 

బోరునెడ భల్లమున నా 

కారవువిలు |దుంచె సత్యకసుతుం ఢధిసా, 

ఇ 

(తుంచి మేను గాడ దూపులు నిగిడింవ 

నాతః డొండువింట నతనీ నొంచి 

ధనువు దునుమి. గోప మినుమడి యై శక్తిం 

(దెళ్ళ వై_చె శినివరేణ్యుం కేడతని. 

ఇట్లు సాశ్యకిచేతం జచ్చినభూరిం జూచి భార చ్వాజపు|తుం డతనిపయిం గవి 

యుటయు ఘటోత్కచుండు నిలునిలు మని *యెలుంగుసూపి దొడ్డతూపు 
 లడరించిన నకం డవి మగిడించి "వెళ్లేసన నేదు వెటిగి న ట్లయ్యఘరవరుండు 

151. క, 

దశవిశిఖంబులు రయంబున నురంబున (గుచ్చిన మూర్చ వచ్చి యమ్మేటి 

జోదు కేతుదండం బవలంవించి. 

ఆలోనన తెలిసి మెలుంగు 

వాలికనారనము "దై త్యువతమున 'వెసం 
_ గీలించిన నరదమ్మువై " 

1582. క. 

సోలి కిపడ్తుడు.. జేరు దొలఃగ నూతు.డు దోళిన్. 

ఖీము;డు. గుర్తుపతియు శర 
"సోమము లొండొరుల మీండం దొరంగించుచు ను 

చి ? క Wd క mn 149. 1. డతని - వెక్కు వత్తులు; డధిప = వా. క్ష. క్ష 
150. 1. యదల్సి ౬ ఐ. 

161. 1. ల్రైదు వవమున - వ. వీ. శ. ష.శొన్ని (ప్రతులు. 2. న దృగ్రశథము డొలగ గ. జ. 



558 

153, చ, 

154. చ, 

155 

158. 

167. 

159. 

వ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
wy 

చ్వామాంభోదపిహితరవి 

సోములచందమున నొప్పుచుం బోరునెడన్. 

ధనువు సిడంబు. |దుంచి సముద|గత భీముడు మేను నొంప న 

మ్మనుజవిభుండు వేళొకసమ (గబలం బగుచాప మెత్తి యా 

యనమెయిం గాండ విల్ విఖుగునట్లుగ చేసిన నొండువింట న 

య్యనిలజు 'డేడునారనము లాన్భపుగా| తమునందుం [గుచ్చుచున్ . 

విలు దునుమాడి వెండియును విందులు నా ల్లతః డెత్త చెత్తను 

త్తలముగం |దుంచి వైచె గదం దత్తురగంబుల నూతు6 *జావ న 

గ్గల మగుఖీతి రాజు దొల(గ౯ా వెస *దాంటుడు. గాన కాతడుం. 

బొలిసెనకా( దలంచి మది. బొంగి వృకోదరుం డాశ్చె నార్చినన్, 

మనమూా(కలు నట్లకా( దలంచి హాహాకారంబులతో నాకులతం బొంచె 

నందలిజనంబులు (పమదంబునం "ఇలంగి ర 'క్క్కౌర వేందుండు వేలకు. తే 

“రక్కి తోంచినం గని యెల్లవారును డిందుపడిరి కర్ణనవాచేవులు సముది ర 

వి|క్రమంమి వెలయం బినంగునప్పుడు. 

అమా శ్రైదీసుతు( 'జేపునం 

దొమ్మిదివాలమ్ము లొడల( దూర్చిన నతిరో 

షమ్మున( గర్హుండు దదం 

గమ్ములు నొప్పించెం ద్మీవకాండశతమునన్ ॥ 

ఇట్టు నవాదేవుం బొదివి రాధేయుండు. 

రయమున విల్లు (దుంచిన( బరా[క్రమమ 'మొండొకవీంట6 'చేయంగా 

వాయముల సూతు6 జంపుటయు నాతండు ఖడ్గము ఇఖీటకంబు ని 

ర ఫయముగ' బుచ్చుకొన్న బహుజాణములం దునుమాడె నన్యదు 

రయ మగులావునం గడువెషకా గద వై వ నడంచె నవ్వుచున్. 

158. 

] కీ. 

1. జేసిన - కొన్ని (పతులు. 

1." విండ్లును జౌ కొన్ని (ప్రతులు. 2, జంవ = కొన్ని [వతులు, ల. చాటుట గాన 

డాతడున్ _ కొన్ని (పతులు. ౯ 

156. or i. కోపమ్మున al కొన్ని (పతులు. a 



స! 

దోణవర్వము _ సంచమాశ్వానము కరి 

150. వ, దానం బెండువడక యప్పాండునందనుండు. 

ఎం రోర్డండు నవాదోవుని వింభోకోవునం బొడుచుచు నవమానించుఖి 3౬ 

' నం, 714118 
| 

160. ఆ. శక్తి వైవ నిశితచకంబు నిగిడింప 
“వరుస నదియు నిదియు (వయ్య లయ్య్యు6 

కేదునియ లయ్యు నేల దొరగంగ6 చేసి "పె 

ల్రేసి తెరలుటయును నెయై నతండు. 

161. వ. ఇ తెఅంగునC గర్జుండు గదిసి నిశ్చష్టితుం డగుసవాచేవు నాలోకించి కుంతి 

మాటలు దలంచి యుండు సేయ నొల్లక యల్రన వింటిేకోవునం గడుపు 

వొడిచి నవ్వుచు చెక్కు. డై నపగణి "నుక్కునం దలపడకు మల్ల వాడ 

నరుండు గురుసేనతోడ విరు దై వెనం7ెడు నతనికడకుం బొ మ్మని పలికి 

పోయె నక్కుమారుండును నట్లు గర్జనేటులను మాటలను గడు నొచ్చి 
_తనబదుకునకు రోయుచుం బోయి కితొక్ష్క.రథం బెక్కె_ మత్స్యమ।చేశ్వ 

రులు జంభ"వాసవుల చందంబున సమరంబు సేయుసమయంబున నాశల్యుండు. 

162, క, పహారులను నూతునిం జంపిన 

విరటు(డు పొలివోక వివిధవిశిఖ చయంబుల్ 

గురియ శతానీకుడు శ 

ల్యురథం బ(స్త్రముల( బొదివ నుద్ధతభంగిన్ ం 

168. వ. ఇట్లు మ త్భ్యానుజుండు దాశిన, 

164. శే. ఆతని గూల్చె మబేశుం డయ్యరద మెక్కి 
. విరటుం డడలును గినుకయు విరి గొనంగ 

180... 1ందునకలయ్యు - ఇ. ఈ. ఉ. ఊ. వా. కొన్ని (పతులు. 

161, ... 1. కొప్పు, కొమ్ము -,అని పాఠములు, శ బోయి (బతుకు మనియొ ఐ. లి. క(నే 

టులను మాటల నొప్పించిన మనంబున = వీ, శ. ష, ం . 

162. ,_ 1. నూద్దురభంగిన్ - చెక్కు. [పతులు, 

164. 1. డలుకయు గడ(ణికయు - ఇ. జ్య ఊ. ఏ 
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165. వ, 

166. ఉ. 

167. స. 

శ్రీకుదాంధ్ర మహాఖారళము 

ముకై నాతని నాతండు మూర్చ వోవ 

సేయ సారథి దొలగంగ నెగచె రథము. 

ఇవ్విధంబున విరటుండు వికలుం డగుటయు నొచక్కటినై న్యంబులు శల్యు 

నురవడికిం గాక కేచరలినం దణీమి ధనంజయుండు నిలువరించిన బలాఢ్యుం 

డగు కినలంబుముం డతనిమెన మాగ్గణంబులు [గుచ్చి పేర్చిన నప్పాండన 

మధ్యముండు. 

చాపము శేతువుం దునిమి సారథీ నశ్వములన్ వధింీప ను 

త్కోపవిశారుం డై యసుర [కూరకృపాణము గొన్న నేసి ను” 

నై సృథివీస్థలిం దొరఃగున ట్లలయించి ిచతుశ్ళతిన్ సమా 

టోపము నూప నాతడు గడులా వెస బాణి భయా ర్రమూర్తీ యె, 

నకులనందను(డు నీనందనుతో. బోరునెడ నాశశానీకు( 'జేచి యతని 

కంకట మంగంబు (గక్కునం అాసి ఫోంబడ చేసి విల్లును సిడము€ (దుంప 

దఠంకక యొండుకోదండంబు గొని నీదుపుత్రుండు నొంప నా చితనేను 

శరముల కోర్చి తత్తురగంబులను సూతు ధరం గూల్నె వెస 

భవళత్పొత్తు( డపుడు. 

కేగల(క లేక యతండు శీఘమున నిరువ 

కేనుదూపుల నొంచిన 'నెసకమెనంగం . 

2%నుక నాత( డాధనువును దునును నక్కు- 

మారుం డేంగె వోర్చిక్యుని ఇేరిఫె కి, 

165. 

186. 

| 

1. చెదరిన. ణ. తీ. చాడు [చోణ 5146 పొదనూచి, 

1. చినన్, నోవవిశాకు డై. _ వీ. శ. మ. కొన్ని వులు. ,2. చతుళ్శిలీముఖాటో 

పము - వ. క్షొన్మి |వతులు; కనకచ్చరాననాటోవము = శ. కొన్ని (వతులు. 

1. గలగ కతడును నతవిని శీఘమున _ న. క. తోమరంబును గొని ధన్వు దునుమ - 
ఊ. ఏ; ధన్వురూపము (శుతిహిత్రమ్నుగా లేద్దు, . 



169, క. 

ద్రోణవర్వము _ సంచమాళ్యోసము 591 

(ద్రుపదుడు వృషసేనుండును 

నుపమాకినాతీతఘోర యుద్దంబున బా 

ణపరీతకోణోతప్పుత 

వపురుజ్జ్యలు లై ర కౌరవఊఉతినాథా, 

169, వ, అట్టియెడ నాక ర్హుపట్టి చేయి 'బెట్టిదం బయి వచ్చినం జాంచాలబలంబు నిజ 

పతికిం దలకడచి యతనిం బొడివి యానై నికోత్తము నంపసోన కోటి 
పఅుచినం 1 బదీప్తు ల జై యతండు మెటిసే దుశ్శాసనుండు ధర్మనందన 

,నందనుండును బోరునెడ నప్పాండుపొత్తుం డతనిఫాలంబున వాలికనార 

సంజులు మూండు నాటించినం [దశ ఖరయుతశై లంబులీల నయ్యువరా 
జెప్పి యవ్వీకుం [గూరళ రంబులం గప్పి శకేతుసాోర థిరథంటుల? దిల్మపమాణశ 

క లంబులు సేసిన. 

V1. 1 

170. క. వింధ్యా(దివోలె నాపతి 

వింధ్యు. డచలితో[గమూ క వెలయ నిలీచి "ద 
ర్వాంధ్యమతి నడర దీప్తా 

వంధ్యా(న్తుము లక్కుమారవరువె 6 బటు పేన్. 

శే1. ఆ. అడిగి వెడందవాతియమ్మున నాతని 

, ధనువు6 దునియ నేసి తనవునందు 

నిశితవిశిఖచయము నిగిడించె నీకొడు 

కంత దత్సహోదరాళి కేగదిసి,. 

172. వ కయ్యంబు సేయ నందు ఖీమసేననందనుం డగుశ్రుతసోము నేరదం బయ్యు 
ధిష్టిరతనయుం . డెక్కి యొక్కనముద్దండం బగుకోదండంబు వుచ్చికొని 

భండనంబు నేనె మనవారు నయ్యూవళాజున కడ్డంబు సొచ్చి చెనంగిరి నకు 

168. 1. తీ శాతిఘోర - “చెక్కు ప్రతులు, 2. తావ్లుత _ కొన్ని |వ్రతులు. 
శ ? 

169. 1. [పదీ వమూరర్తి యై - వీ. శ, వ. 

170. 1+గర్వాంధ్యమ రథముగ = సెక్కు ప్రతులు. 

. గవినె = వెక్కు (పతులు. 



రిల శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

లుండును శకునీయు 1సమానవి[క్రమంబుల సమరంబు సేయునెడ ఛా 
సౌబలుండు. 

178. చ. ఒకబలుేతూ పురంబు గొని యుచ్చి చనం గర మల్లి 1, యేయుడు౯ 
నకులుడు మూర్చ వోవుటయు నాదము రోదసి నిండ నాళ్చి | నం 
తకు6 దెలి వొంది చాపము. బతాకయుం [దుంచి యతండు నీమణం 
దికి నరసా వొనర్చి ఘనతీ వసముజ్ఞ్వలమార్ష ణంబిలన్ . 

174, వ. ఇట్లు గాంధారపతి పడుటయు.. దత్సారథి చేరు దొలంగం దోలుకొని 
పోయి గృపాచార్యుతోడ రణ॥క్రీడం జలుపుచుండ శిఖండికోద ండంబమి 
బిసకాండ౦బుగా ఖండించి యతండు శ క్తి థెవ నదియును దునిమిన ఘనం 
బగుథనువు గొని తోరంపునారనంబున నతనిం చేరె సొగయ నేసి యగ 
తముండు గోవంబునం జంప దలం ఫి త్తి వెండియు నేయ నిగుడునంతకు 
నద్రైెనయోధులు పలువు రొక గట నుక్కున నురువడించిన మనదిక్క్యునై ని 
కులు శారద్వతుం గడచి కడిమి నెలయం బోరిరి మజియు ననేకద్వంద్వ 
యుద్ధంబులు సెల్లుచుండ సంకులసమరం బయ్య నయ్యవనరంబున. 

1/5. సీ వచి ధృష్టద్యుమ్ను. డాచార్యునురమున వెస నాలు 'నై_దునారనము లాతం 
డాతని నిరువదేనమ్ముల నొంచి విల్ దునిమిన నొండువిల్ గొని యతండు 
మంకులు (గమ్మెడు మహిశ్యాన్త మేయుడు( గాలంబు గా కిది కలశజునకు 
ననుచు నీవారు భయం బంద చేకాద శా(న్త్రంబు లొక ముష్టి నలవరించి 

కే. యేసి కర్లుండు దునియలు సేసె నడుమ 
నంత గురురాజు యువరాజు నేడర గురును 
తుండు శకునియు శల్యుండు. దోడుపడిరి - 
వార కీలేడ్వుర-ాంకు నవ్వీరుం డోన్చె. 

1. ననమాన వి|కమంబుల =. వీ శ్ర, న, కొన్ని (ప్రతులు. 

178. 1. నారనకిబు _ _టో- ఏ; తోమరంబు _ ణ్ తు _ 

1, జంపుతలం 'వెత్తి - కొన్ని (పతులు, 

175. 1. సమకూరె_ ఊపు 9 లేవుర, లార్వుర _ అని పాఠములు. 
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176, క, [దుమసేను( డడరి పటుజా 

ణము లుద్దతి. బజవె నూతనందనునై గో 

పము గదిరి యతండు చానిశి 

రము గుండలదీ వ మె ధరం బడ నేసే. 
ర 

» 

177, వ, ఇట్లు (దుమసేనుండు నచ్చినం బేగ్చెనేకోపంబునం గర్జుకోదండంబు దునిమి 
ధృష్టద్యుమ్నుండు తిన జిమిన నొండుబలువింటం బెనంగునతనీం గూడుళొని 

కురురాజు మొదలగు నేగుకురథికులు “పిలు చ నేసి రానమయంబున సాత్యకి 

సమదగతిం గవిసి నిలు నిలు మని యచల్ళి రాభేయుం చలవడియె నయ్యి 

'రువుర యుక్కును నొక్క.రూపున నక్కాజం బై యుండ నట్టియెడ వృష 

సేనుండు వచ్చి శై నేయు నేయుటయు నతండు వాలమ్ములు నిగిడించి 
వానిం 'దేరిపయిం (బెళ్ళి మూర్భిల్లం 'జేసినం బు తళోకపీడితుం డగుసూత 

పుత్తుం డచ్యుతానుజు నొన్యాన్హ్రపీడితుం గావించె నంతకుం దెలిసి తనయుం 

డునుం దోడుపడియె న ట్లడరునయ్యిద్దణ 'నాశినివరుండు గినుక యెక్కిన 

యే కలం జీక్కు. వణీచె నప్పుడు గాండీకగుణ 'చేవద త్రమవోరానంబును 

మవో కారంబున వీతెంచిన నయ్యంగ రాజు 'రారాజున కి ట్టనియె. 

ఆన తో ల్ల్దుర్కోోధనులు దురాలోచన నేనీ నొత్యొతీం దలనడుటు ౨ 

నం, 711508 
శా 

178. క. అదె పార్టుండు దనమునుమున 

కొదవిన సేనల. గలంచునులి నత డితనిం 

గదియంగ రాకుండగ మును 

ఫొదువుద మే సొత్యకిం [బభూతబలముతోన్. 

179. వ, అ ట్లయిన వీ డభిమన్యుపోయినపోకం బోవునది నీకు విజయంబునకు గార 

ణం బగు వీనిం బలువురు సుట్టుముట్టుట యెజింగనేని వివ్వచ్చుండు వచ్చు 

నతం జెజుంగక్కురిడ నక్కోడ నిలువరించి పోరం జాలుజల్లిదుల నట పుచ్చ 
అ అ 

178. 1. రరం దొరోగించెన్ = ఘమ. ఠ, 

171. 1. రోషంబునం = కొన్ని (ప్రతులు. * 2. దరమిన = పెక్కు |వతులు. 



ర్్టిక్త 

181, 

182, 

188, 

184, 

185, 

ణ్ 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
నూ 

వలయు ననుటయు నమ్మనుజవిభుం డిది 'లెస్ఫకర్ణం బని శాంధారపతిం 
గనుంగొని నీవు వదివేలేనుంగులు నన్నియరదంబులుం గొని దుశ్శాసన 

సుబాహూదుప్పుధర్ష ణదుర్విషవొులు దోడుగా. గీడివె నడచి కయ్యంబు 

సేయు మద్దిక్కునం దక్కిన పాండవులు నున్నవా రయ్యన్నదముుులం 

బొదివి గెలువు మనిన నతం డ మ్మెయికిం జనియె దదనంతరంబి. 

. చేయ గలరథికులును రా 

రెయుడు బలయుతము గాంగ చెప్పచదెరల శై 

"నేయుపయి. గవిసి బహువిధ 

సాయకములు గురిసి రధికసంరంభమునన్. 

అతండును గోపాటోవంబున. 

కరులకరంబులు హాయంబుల 

శిరములు రథసం చయంబు చెక్కలును సమి 

ద్దర( గప్పి (కమ్మజంగ నె 

తురుకుటులు వజపి వాని దొలంగం (దోచెన్ , 

శినివరునద్భుతవి కమ 

మున *కోర్వక కలంగంబడిన మొనం గనుంగాని నీ 
తనయుడు దనయర్దదము నా 

తనియరదముమీ(ద నత్యుద గత ( క్చిర్ర- పెన్. 

అయ్యిరువురు నక్కొ_జం బగుక య్యంబు సేయుచెడ నాశె నేయుండు. 

తురగముల నూతు. జంపిన. 

గురుపతి పొలివోక యతని *గురునున చేయం 
గర మలిగి ధనువు దునుముడు 
బరవస మణి యొరుని శేరుసెకిం బోయిన్. 

pit 

179. 

253. 

రర 

ల దుష్పవా చుర్మర్షణ జా కొన్ని (పతులు. 

క 

జై న్ా 

ey 

1. కోర్వమి - కొన్ని (పతులు. 2. దోలెన్ _ ద. వ, 

1. గురుసర _ కొన్ని (పతులు. _ 
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188. ఇవ్వీధంబున, 

187. కే. పతి కేగలంగ శె నేయు. డబ్బలము రాణా 

నివాతి( దూలించె నక్కడ వీమఅంది 

+ యడరి యర్హునుతో విన్మయావవాముగ 

నావావము సేసె దగుినవాయంబు "కలిమి, 

186. చ. అతనిసుతుం డులూకు(డు నుద్మ గత. గృష్టుని మేన బార్జు-పె 

రితళరకోటి నించి విలసిల్ల(గ సౌబలుసూతుం జంపి యు 

ద్దతిం దురగంబులం దునిమి తగ్ధ్యన చాపము (దుంచె నన్నరుం 

డతడు దనూజుతేరిపయి రాత 2 వలింవంగం బోయి వెండియున్. 

189. త. వాడు. దోడ్పడ. గడగి వివ్వచ్చు "నేసి 

నతడు వారలు ఓనేడ్పడునట్లు గాంగ 

గడశక గలయాధవీరులు బడలు వడంగ 

బలము సెడి పాల దనవింటీబలువు నూ. 

190. వ ఇట్లు వివ్వచ్చుండు పేర్చినయాసమయంబున ధష్టద్యుమ్నుండు. 

191. క. త౭లీమి గురుఫింటిగొ నయం 

. బణిముణీ దునియంగ నేయ నత. డాతని నే 

రెజు నొండువింట చేసిన 

నుజుక తునిమె నాత. డమ్మహో (గళరంబుల్ 

192, వ. వెండియు నాచార్యుం జేయుసాయకంబులు (దుంచుచు నంగంబులు 

నొంచుచు మిగిలి 'మార్షణజాలంబుల నైన్యంబు దై_న్యంబు నోందించె 

నట్లు సాత్యకి సవ్యసాచిధృష్టద్యుమ్ను లచేతం గలయం గలంగి కౌరవాేనీ 

187. 1. గలంచి - స. 2. నవాయత కలిమి - వీ. లకి. కలిగి - కొన్ని (పతులు. 
9 అ » ం 

_ 158. i. కారె జనింపగ ఎవ. చి. చఠింపకీపో యె జు కొన్నిం[పతులు. 

189. _12నొచ్చెడునటు _- మ. 2 బలము - కొన్ని (ప్రతులు. 

192. 1. నీకంబులు కాందిశీకంబు లగుటయు - కొన్ని (ప్రతులు. 
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198. మ, 

194. వం 

195. క, 

196. ఆ. 

197. వ. 

Py శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

కంబు గాందిశీకం బగుటయు బాంచజన్య దేవదత్తాదిళ ంఖరవంబులు నెలంగం 

బాండనబలందులు గూడికొని వెన్న డిం గవినీనం గని భీవణరోషూతి రేక 

విధేయుం డయి రాభేయుండు. 

తలలుం "జేతులు6 గాళ్లునుం దనువులుకా ఛా కీస్టలిం బెక్కుతి. 
ట్టలు గావించి రథ| పళానములు ఘోట| శేణులు౯ా వారణా 

వలులుం !'జేడ్పడ వైపయిం దణీమి దుర్వానై కదర్శ్చోద్దతిం 
జలముం జేవయు( జూపి నుర్భటభుజాసంరంభ రౌ దంబుగన్. 

ఇవ్వీధంబున విజృంభించి నొంచినం బజివలి మై పజఅచునవ్వాహినుల వెను 

కొను -' నానూతనందనుం జూచి తలంకి ధర్మశనయుం డర్దునునితో ని 

ట్లనియి. 

నడురేయి తీ వభాను(డు 

పుడమి వెలసె ననుతలంపు పుట్టించుచు "ను 

గడు వగు కేజంబున వెలి (= 

గెడుం గర్జుండు బాణరుచులు గిటికొన జెనలన్ . 

ఇట్లు దణిమెనేని యిపుడ యీత( డి. 

దిక్కు.'వారి నెల్ల నొక్క యెత్తు : 

గాగ విలుకుమార్చు( గావున నెమ్మెయి హార 

వైనం (బితివిధాన మాచరింపు. 

అనీన విని యతం డచ్యుతు నాలోకించి రాధేయురభసంబున కిమ్మావారం 

బోవాటించిన భూపతి భీతుం డయ్యె భారచ్వాజుండును బై కొని మొక్క 
వలన మొనల చెరళ్చెడి నే నదల్చి యిక గార్డును క్కడించి యక్కుంభనంఖ 

వుసంరంభంబు జారించెదం జేరు నడపు మనుటయు నద్దనుజమర్దనుం డతని కి 
ట్లనియె. 

2 వెన్నాడి - ఈ. ఊ. ఐ ణ.త న, 

1. శేడ్పడ సైపయిం దటిమీ ౬ వి. కమ, పెక్కు (ప్రతులు . గీజ్చెర నై వడం 
దణిమి ౬ వా. ఛా 

1. నన్ గడువగు శేషంబున - కొన్ని |సతులు. 
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198. క, వినుము నిశాననుయంబున 

దనుజులకుం ేర్చు వాహుదర్శము శౌర్యం 

బును గావున “పౌడింబుం 

డని. గర్జుని నోర్చు( "బనుత మతని కీనతనికిన్ 

199. వ, అని వెండియు. 

200. క, 
శ 

201. వ, అని చెప్పి ఘటోత్కచుం బిలిచిన నతంయేడు సన్నాహాసంరంభమూ క్రిస్ఫూ ర్తి 

. మెఅజయం జనుదెంచి పని యేమి యనుటయు. 

202, ఉ, 

“208. వం 

మన మంతకు వేణ్ొకది 

క్కున నడతము భీమనుతునకును మాయలు. బెం 

పొనరినదివ్యా(స్ర్రంబులు 

"ననేకములు గలవు వలవ దనుమానింపన్. 

రీ 

పాండవనై న్యముల్ 1నెదరి పాణెడుం గర్జునిచేత నొచ్చి యు 
ద్దండత నీదుశౌర్యమును దర్చము 'నేర్పడ నిల్వరింపు మీ 
తం డని రాతి నీకుం గడు దక్కువ దం[డులకుకా జయంబు పు 

[తుం డొసంగంగం గాన్సు మహి రూఢికి నెక్కదె గెల్వు మీతనిన్. 

=న రఠులందినుండు భుటోతో గ్రైచునిచోతఈం జచ్ఫ్బుటు న 

సం, 1149.16 

అనియ ధనంజయ: ండును దదనురూవంబు లై నయాలాపంబుల ననుమతి 

చేసినం గడంగి ఘటోత్క_చుండు గర్జుదెనకుం గవిసె నట్టియెడ జటానుర 

సుతుం డగు!నలంబుసుం జే తెంచి కురువతిం గాంచి నాకు బాండవులదెనం 

బూర్వవై_రంబు గలదు నీకును వియంబుగా వారిని వారివారిని వధియించెద 

109, 

201. 

202, 

208. 

1. బనుపు మతని - కొన్ని ్ రతులు. ౨. నచటికిన్ - కొన్ని (పతులు. 

1, డును సంస్లంబు. సీతకు ననురూపిబై. న ఘనమూరి ర్కిన్ఫూ ర్తి క = ఈ 

l1..గలగి = ఇ. ఏట, త, 

1. భండార్కరు |వతియందు “అలంబ్రలుండ ' నికలదు. '=149=15:. 
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204. 

205. 

208. 

207. 

గా 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
నూ! 

నని పలికి యశండు |పీతుం డై యభినందింప నానూతనందనుం గలసి తల 

కడచి హిడించానందనుం చాడిన చారుణరణం బయ్యె నయ్యిరువురును పవిధ 

విశఖస్పురణంబుల నొండొరుల. 2దెరల్పం జాలక రథికు లగుట యుడిగి 

మాయలకుం జొచ్చి. మహోరగగరుడాకారంబులను కీ హారణకంరీరవ 

రూపంబులను రవినై ంహికేయాకృ్ళతులను మేఘమారుతమూ ర్తులను 

మజియు బవోవధవకా రాకాళంబులను జూపుచుం బోరి 'యేపునం గదిసి 

రల్లాహాబాహిం బెనంగునపుడు మేనులు జెరసిన నాఖీమనందనుండు, 

॥ పట్టి బలువుగు జటాసురు 

పట్టిం బడవై చి యురము పాద! మున గడు౯ా 

విట్టుగ( (దొక్కి యతనితల 

యట్టకు6 బాయంగం జేసీ యార్చం 'బెలుచన్.. 

. ఆర్బి నెత్తురుట్ట నమ్మ స్తకము వట్టి 
కొని యతం డుదా త్తఘోరభంగి 

(బమరి వాణీ కురున్భ పాలకునరదంబు 

నందు వైచి యిట్టు లనియె నివ. 

= కొను మిదె నీమి|తునితల 

ఐను మిట్టుల మాటులెేని విక మమునఈ గ 

రుని దుంచెద వరుసం బీొరి 

గొనియెద విను ఖీమనేనుకొడుక నెటుంగవే. 

. అని పలికి యసురవరుం డరుణం బగుతనయరదం బెక్కి గృ|ధకేతనంబు 

[గాల నీలోన్నతం బయినతనరూపంబున కోనురూపం _జై నదంష్ట్రాయుగశం 
బును బింగీళోదృద్దజటా కేళకలాపంబును ఖీషణంబులుగా. గనకభూషణం 

బుల కతంబునం దటిల్ల తోవికటం బగునంబుదంబుకై వడి గర్టుపయిం గవిసి 
గా 

2. మరల్చ్బంజాలక - ఇ. జొ. లి. దారుణ = క్రొన్ని (పతులు. శ. విధాకారంబుల ఆ 

కొన్ని [పతులు. ౨. కడాఖడ్లిం = - కొన్ని వ్రతులు.” ౧. 

1. శలమునన్ - ఖ. చ.ర్వు. శ. 

1. డురూక్షం బగుఎట బు 2. శ్వ (జటా) కల్యా = వీ. 5 స; ళోద్వ్భ త్త త 

నయన .న. $. నహితం బగు - ఇ. వ; రాజితం బగు = ఓ. 
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_మఘనళరంబు లేయ నతరోడను జండభంగి నెదుర్కొని నిళతనారాచంబుల 
గప్పె నిప్పరుసునం దలపడి యమ్మనుజదను జులు మహోద్భుతకరం బగు 

సంగరంబు' సేయునెడ వివిధాయుధ వ్యాపార ఘోరవిచేస్టి తవిగళితర క్ష కసి 

కంబు లగునంగంబులయ చలత్వంబున రిక గిరిద్వయంబు చందంబున 
* నొప్పిర మ్లెక్కువతక్కువలు లేక పోరిపోరి రా ధేయుండొక్కదివ్యాన్త్రంబు 

(వయోగించిన నది భై మసేని |పత్యస్త్రంబున నడంచి మాయానై న్యం బడ 
రించిన నమ్మాయా నై న్యంబు సాయకశూలముద్గరాది హేతి -వాతంబులును 

బలలవర్ష ఆబులునుం గురియం గురువాహిని గలంగి పాజిన నాసూతనూనుం 

డొక్క్థరుండును నవష్టంభ విజృంభ ణంబు మెణుబయ నిలిచి మహానీయా,న్త్ర 

_బలంబున నమ్మాయ మాయించుటయు హైడింబుండు చ| కంబు వై చినం 

జక్కొడిచె గద నిగిడించిన మగిడించె గగనంబున ీకరిగి తరుపాషోణపటలం 
బులు వరగించినం దునిమి ధరం దొరగించె మణీయు రథికత్వంబునం గడం 

గిన న య్యోధవరుండు తురగనార థినసపొతంబుగా రథంబు శకలంబులు సేసి 

య తనితను వేదు వెజిగిన తెజింగుగా మెజుంగుటమ్ములు గటీగాల్సినం 

గారలి యన్ని శాచర నాథుండు. 

209, సీ, మాయా!ముఖంబున నూర్గణజాలంబు (దావ గర్జుం డది [(నయ్య "నేసి 

చెలంగినం గడు బెక్కుళిరములతోడి మవోక్ళతి గై_కొన నదియు( దునుమ 

జచ్చె వీం డని మననై న్యంము లుబ్బంగ6 బడియుండి వివిధరూపములు దాల్చి 

భంగించె నవియును *దుంగ(గ నేసిన శైల మై తద్వ|జసాయకమున 

తే, సమసి రథికుం డై తనచుట్టు( జాతురంగ 

మెనబల మేచి కితలుమంగ నడరి ది ప్ప 

భూరిశరముల వానూతపు త్తు నొంచి 

యెక్కు. డై తుంచే నతనివి క్రికూజముగ. 

౨00. వ. ఆనమయంబున ఐకునితోడంబుట్టు వగునలాయుధుం డనునసు కేం[దుండు 

కీ. డాశుభంగి = జ ప. | ర్, నుపలలవర్ష ౦బును = స, చెక్కు (పతులు. 6. కెిగసి = 

కొన్ని (పతులు.* - 

208, b. బలంబున ద, ఓ ది భగ్నంబు -ఖ. చ. లి. నడువంగ ౬ గ. ప. 

209. 1, వాలాయుధుండను - శ, మ. “సెక్కు. ప్రతులు. 
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శే 

వడముడివలనివై రంబు “పెగ్గకాలం జేనింయు మనం ెరియింపం దటి వేచి: 

కొని యుండి యన్ని శాసం|గా మంబునకు ననై న్యంబుగా( జనుదెంచి 

దుర్యోధనుం గని శన్నెఆింగించుకొని యతనితో ని ట్రనియె. 

=: అలాయభానుడంళు ముటోత్యచునితో యర్ధంఖు నేని చచ్చుట = 
సం Tt 

210. క. ఫీమునిం దత్చ్పోదరులను 

భూమీశ్వర యిపుడ పట్టి పొరవుచ్చెద ను 

'ద్దామత |మింశెదం గృష్షుని 

తోమి త్రీ గణంబుతో నుతులతో( గూడన్. 

211. వ, నీకును నసీవారికిం గయ్యంపుటలజడి గాకుండునట్లుగా నరిసేన సమయించెడ 

ననియె నప్పుడు దోణ|దౌణికృపక్ళతవర్మమ। దపతి[పముఖయోధవీరులు 

'వెజుంగుపడి చూచుచుండం జేర్చి హైడింబుండు గవిసినం గర్హుదెస నఖిల. 

జనంబులును నిరాళు లైరి సుయోధనుం డలాయుధు నాలోకించి. 

212. జ. ఫీమతనయుండు మాయపుం.బెనంకువలను 

గర్డు నొప్పించుచున్నా (డు గడంగి వాని. 

దాశి గెలువు నీ వనవుడు డై త్యవిభుం డు 

ద|గగతిం జని శాల నాద త్య!విభుని. 

918. క. అరదము మొదలై న సకల 

పరికరములు రూపునేపు. (బాయంబిను న 

య్యిరువురు దనుజాధివులకు 

సరి యె యొప్పా రె జూడ “జగతీనాథా. .  r 

వీ[4. వ ఇ శుపుమెజ య నిరువురుం దలపడి పోరువారలం జూచి నూతసూనుండు. 

_ మరుళ్చూనుపయిం గవిసిన నతండు దననుతుం డలాయుధుచేత 'నొచ్చునో' 
యనుతలంపునం గర్టునిం (గడించి య మ్మెటిరక్కుమనిమింద నాటోపంబున. 

812. 1 వరుని - కొన్ని (పతులు. 2 

218. 
శ 

కౌ 

1. అరదమ్ము మొదలుగా. గల వరి = వీ 2, నంగరభథభూమిన్ = &. 
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నడరుటయు( దదనుచళు లగునిశాచరు లనేకు లొక్కమొగి నతనిం బొది 

విన నొదవిన కినుక నమ్ములగములు కేవల్రుపి యవ్వీరుండు వారిం బజిపీన: 

215. తే, పోక నిలిచి యమ్మారుతపుత్రు, 6 డెయు 

*సాయకంబులం గొన్ని ంటి( జంచద్యస్త్ర 

కుంఠితంబుఅ6 గానించి కొన్ని యురము 

నందు డిందంగ మెటిసే నయ్యసుర వరుడు. 

216. క, భీముడు గద వె చిన ను 
శ్రామగచాపవాతి నది య'తండు కీసదిపి యు 

(గా మయవివిధవిశిఖ 

పోమంబుల నతని నొంచె దుర్ణయలీలన్ . 

217, వ. నిజబలంబులం బురికొల్సిన నవి పాంచాలనై_న్యంబుల బడలువణీచె నప్పుడు 

శౌరి సవ్యసాచిం జూచి రాతియుద్ధంబున రాశనులు వేర్చిరి వీరి మరల్స 

నకులసహాచేవసౌాత్యకి| పభ్ళతుల నియోగింపు పుము క ర్హుదెసకు శిఖండిధృన్టద్యు 

మ్నపముఖులం బనుపుము గురుని పాపున నురవడించునరవతుల నీవు నిలు 

వరింపు మనునెడ నలాయుధుం డనిలత నయుధనువు 'దునిమి యశండు 

వేజొక్కవి శ్లైత్తికొను సందున సారథిరథ్యంబుల సోల నేసినం బొలివోవళ 
ఇ యబ్బలుమగండు గచావాన్తుం డయి *గొదకొన -వాండును గద గొని 

మూర్కొని ఘోరంబుగాం బోర గదలు దుము రగుటయు రథావయవం 

బులు6 గరిదంతంబిలు లోనుగా దొర కొన్న వియ సాధనంబులుగా నొండొ 

రుల నొప్పింపం దొడంగిన. 

218. క. కని వారి గర్టునిళోడోం 

చెనంగుఘుటోత్కచునిం వలిచి ఖీముండు వలది 
మ 

214, 1, పరగించి = కొన్ని (పతులు. 

216. 1. తడు + రిపిమవో భీమంబు లై నవికిఖ - వీ. మ. న. ఏ. నిలిపీ పెళ్ళ (పతులు, 

217. 1.* [దుంచిన నతండు _ కొన్ని పతులు. ఏ, గొద గొనిన = కొన్ని (పతులు, 

218. 1. ఐనివె - "పెక్కు [వతులు. 
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219. క. 

లీలి0. వ. 

లీల]. కం 

లీలల, వ, 

శ్రీమదాంధ్ర నుహాథారతను 

ద్దనుజుని మర్జింపుము ని 

వన నాతం డతని విడిచి కీయతనీకి. గవినెన్ , 

నకులాదులు నొదై_త్య 

(పకరంబు. 'దెరల్చీ శేంచి శరాధేయుండు నే 

లకు6 గోలకు( బెచ్చెను సో 

మకుల శిఖంోడ్యాదిరథికమర్దను( డగుచున్, 

ఆవి క్రమంబు పిశీించి సన్నద్దుం డయి సమీరనందనుం డానూతనందనుం 

దలపడినం దోడ్చడి నకులాదులు నాన్మాస్త్రంబులు గురిసిరి కిరీటీ పాం'చా 

లురం గూర్చికొని కుంభసంభ వనై న్యంబు. బొోదివి సమయించుచుండె నలా 

యుధుండు ఘటోత్కచునిం బరిమేపాతనంబున సోలంజేసిన నాలోనన 

ఆలిని యతండు. 

గద ద్రిప్పి బెట్టు వైచిన 
నది రథ్యంబులను సూతునరదము సిడముం 
జిదురుపలు సేయ: నత6 డం 

బుద మై గర్డిల్లై నథము బూరటిలంగన్. 

ఇట్లు మాయ గ కొని నెత్తురుసోనతోం బిడుగులు వడంజేయ వాయు 
తనయతనయుండును దివి కెగసి తనమాయ నమ్మాయ మాయించిన( 

(గమ్మఅ బక ఖాత భూచారి యయిన దోడన హైండింబుండును డిగ్గిన 

నయ్యిరువురకుం దరువుల( చాషూణంబుల $ీషమణం బగురణంబు వాలిను గీ 

1వసమరసమం బై చెల్లై మగుడ వివిధాయుధంబుల నాయోధు లాయోధ 
నంబు నేని రట్టియెడం గరీవాలంబు గొని నుదంబునం .గవిసినచో ఘటో 

త్యచుం డలాయుధుం దల వట్టి బలువిడి నిలంబఢం దిగిచి మెడ చెగవేని 
శా 

219. 

౨90. 

222, 

లి యాతని చాన్ ఎ బీ. వ 

1. డి ముఖరథికమర్దను _ చెక్కు. (ప్రతులు. 
౧ ff 

1. -తాడనంబున , వీ; పొతంబున - కొన్ని |వతులు. 
జొ o 

1. వులచందమై చెల్లె, వుల సమరంబై చెల్లి = అని పాఠములు. 2. వాలుగొని _ 

కొన్ని (పతులు. 
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యార్చినం 'బేర్చినపాండవబలంబుల. దూర్యనినదంబులు సింవా నొాదంబులుం 

“జలం నప్పుడు. 

౨28, క, పటుగతిం జని కురువతిముం 

- దట వై చెం జేతనున్నతల రౌదంబు 

దృటముగ ఘటోత్కచుం డు 

క్యుటళోకము వొంది రతడు6 ద త్ర్రైనికులున్. 

2924. క, మును బకుననుజునివలనం 

దనతమ్ములు చాను (బ్రదుకం దలశిచి యతండు స 
చ్చిన విభుండు ఖీమసేనీ ప 
తిన *పారం జెయు నని మదిం దల(చె నృపా, 

లకీ. వ, అట్టియెడ( గర్జుండు 'కౌంచేయనై న్యసంతానంబు నానా న్ర్రఘట్టనంబుల 

విఘటితంబు సేయుచున్న నచ్వాయునందననందనుండు నిజస్యందనం చెక్కి. 

యుక్కు మెజయం దలపడియ నయ్యిద్దణుం బెద్ద సేపు శరపరంపరల సరి యె 

సంగరంబు సేసిరి పదంపడి రా భఖేయుండు రథ్యంబులం జంపిన రథసమేతంబు 

గా నాఘటోత్కచుం డదృ్భృశ్యుం డై న నీవై నికులు దల్లడిల్లి యెక్కడ వచ్చి 

యెవ్వరి నేమి సేయునో యనుచు మేనులు వడంక నలుగడలుం గనుం 

గొనుచుండిరి వైడింబుండును మపోంబుదంబుచందంబునం జదలం దోచి 

1మెలుముచు నులుముచు జాణకృ పాణముసలముద్గరకుంతతురికాది పతి 

| వాతంబీలుం బరుపో వలపటలంలులుం దొరంగింపం దోడిచానవులు మొగి 

ళ్లయి యొక్కమొగి నట్ల చేయ నానూతనుతునకుం |బతివిధానం జాచరింప 

నలవిగామి6 "గొరవబలంబున రథంబులు గజంబులుం దురగంబులు' (బెళ్ల ను 

గూలను డొల్లను దొడంగె నొండుగడకుం గడంగుతలంపులు దక్కి. తలలు 

FY 
Vv 

2లిల్, 

1. చెనతడు-కొన్ని ప్రతులు; చె విభుడుఖీ। మునికొడుకె వాని జంపగ । తను ఫీము| వతిజ్ఞ 

మదిని దలెచెన్ఫప్నాలా - వే. 2. సెళ్ణౌ నటంచు తనమదిం = ఇ. ఓ దలచి కలంగి తన 

మదిం దలకె నృపా = ఘ. డ, వ; పారం బేదు నని _ కొన్ని వ్రతుల్నో 

1 మెరచుచును - కొన్ని ప్రతులు. 2. లుం బరుపోపల - వ, శ. మ, వా, కొన్ని 
(పతులు; లు వర్లోవల _ వా. వీ. 
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226, శా, 

లొ, చ. 

ట్రీ మదాంధ్ర మహాభారతము 

గుట్టుకొని యుండి యోధులు భగ్నాపరభాగు లై పడం జొచ్చి రప్పు 

డిర్జెకచా శెల్ల నాఖండల పముఖబ్బం చారకులు పాండునందనులకుం దోడ్చడి 

యిట్లు ఉచ్చ-ఫెద్ర రనువగ వెగడంది కలంగంబడి రయ్యవసరంబిన, 

ధీరత్వం *బొకండుకా శసవోయముగ రాధేయుండు డివ్యా(న్తుసం 

చారోల్లాసము సూవెం జూపుటయు రతస్సంచయానేక మా 

యారూపావలి భాస్కు_రాంకుల నద్భశ్యాకార మై మె పోవునీ 

హారంబుం దల(పించుచు౯ విరిసె *నే నాశ్చర్యముం బొందితిన్ 

మగుడ6గ 'దానవ! పవరుమాయ తీస నమంచితడివం జాణశ 

క్పిగుదియం చేసి తొంటితనతీ|నత గై_కొని నీదునై న్యముల్ 
బెగడువడన్ మదించి యతిఖీమసముద్దతి నింక నెమ్మెయిం 

'దెగం డనుఫీతి యూధులమదిన్ జనియింపఃగ నా|క్రమించినన్ . 

. వార లందటు నసూతనందనుం జూచి యాతండు గలంగమికి నచ్చెరువందుచు 

నగ్గించి యతని నుద్దేశించి యిన్నిశాచరుం డిందఅ సమయింపకుండం గాచి 

కొనుము నీవును [బదుకు మాఖండలుండు గవచకుండలంబులు గొను 

నప్పుడు నీకు నొసంగిన మహాళ కి యింక నెన్నంటికి భీమార్జునులు ని 

_ న్నేమి సేనెద రిప్పుడు (బదికిన మటి చూచికొంద మప్పరమసాధనంబు 
వీని మీందం [బయోగింపు మనునెడ నారక్కసుం డామేటిమగని గీటుడం 

. చువాం 2 యాటోపంబునం గదిసి తదీయరథ్యంబులం బటుగచాపాతం 

బునం బొలియించె న ట్లప్వీరుండు విరథం డగుటయుం దటిమి యద్దను 

జుండు గచాంతరపాతాభిళాడితుం జేసిన నోనరిలి యతం డానైైనికుల 

యాలావంబుల నాలించి తనకు6 జావు దప్పించుకొన నది దప్ప నొండువా 

యంబఖు లేమిం జేసి. 
భీ 

226, 

227. 

8. గప్పికొని - శ. స; - (గట్టుకొని) కొన్ని ప్రతులు; వంచికొని - త, మ. 4. సేసె 
దరుగాక మానవు లిట్టి బారునుం గలరే యనువగ- ఐ 

1. బు కడున్ సవోయముగ _వ, వా. 2. సవోయుడుగ- ము నవోయుడగు రాధే 

యుండు - చ.వ. శ, శి. న శ్యాళ్చర్యముం జ బొందగాన్ - వ. న. వా. కొన్ని పతులు. 

న చానవాధిపుని - ఉ. ఊ. ఘ. క ల. కొన్ని ప్రతులు. 2. యడంచి తదియ 

కాలం = వ. 

ఓనొచ్చి-ఐ. ర. బీ శవ 
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_న్న రోడ్డ శీం(దదోత్తం బ్లై నక క్రీచౌోత భుటోత్యాచునిం జంధ్రుట్ వం 

229. ఉ. 

బీ31, వ, 

ఏ98, క, 

283. వ. 

834, క. 

సం. 7.1645 

వై_రివినాళన క్రియకు 'వానవుం డిచ్చిన “జాచి యున్నయా 

ఘోరపుళ కి నాలుకలు [(గోయ మెలుంగులు (పజ్వరిల్ల ఘం 

టారవ మ।భ్రవీథి నిగుడం దగ గేల నమర్చి చేర్చి య 

వై ప్రరికిం *బూ(చినం దల(కి వాడు సిమహోన్న తఘూర్శి తాకృతిన్. 

శిరరి పాజంగ6 దలచుచో దృష్టితోడ. 

కేరూడ్రి కొను ముష్టి మృత్యువు తోడంబుట్టు 

వన6గ6 జాలునద్దివ్యసాధనము వైచె 

గగనీతలమున భూతనంఘములు (మోయ. 

ఇవ్విధంబున రాదేయుండు మహో |గంబుగా వై చిన. 

మును మాయ మింగి దను జేం 

[దునియురము వగిల్చికొనుచు దుర్భరగతి వీం 

పున వెడలి శక్తి యెగ'సెను 

వినువీ! నుడుగణంబు *వెలుకం కాటన్. 

అప్పుడు. 

కసిశీల్పు చు బోరగిలం బడీ 

నాలుక వెడలంగ6 బెట్టి నడుము గఅచుచున్ 

229, 1. డాంచి (చాయి) యున్న - మ. య. శ. వ, నూ. వా. వెక్కు (పతులు; నుంచి 
యున్న - వా. 2. బూన్చినన్ - ఇ. ఈ. ఐ. ఒ. ల. కొన్ని [వతులు. 8. మహో 

* [గత ర. వా. 

2832. 

వూ వి. వెలువెల జారన్ ఈ. ఊ. ఏ. స. వా, 

1. గూడ్డి కొన (ని ముహ్టికొన్ని (ప్రతులు. 2. భూతలభూత - ఊ. ఏ. క. ర. వా, 

1. థిని నుడు గుణింబు - ద. స; ధి మరుద్గణంబు -వ్మ వీ; థీ నమర్ష్యగణంబు = న 

౨94.  '1.రోలుచు ఇ. ఈ. ఉయ.ర.ల. 
ఇ 



205. వ, 

శ్రీమదాంధ్ర మసహాశారత ము 
టు! 

లొలఅలు (గమత్షింగ రథః 

పాలుండు విక ఫాన్యుం డగుచు6 (బాణము పడిచెన్ .. 

ఇట్టు ఘటోత్కచుండు వడిన మననై న్యంబున శంఖ'భేరీన్వననహితంబు లగు 

సింవానాదంబు సెలంగె నీపు త్తు, ండు బంధుమి[తసమేతంబుగాం క బమోద దము. 

నొంది సూతనందనుం గొ(గిలించి తనయరదం జెక్కి.ంచికొని యు ల్లసిల్రై ననీన. 

వినీ ధృతరాస్తుండు నంజయున కి టనీయె. 
ey గా 

986. క, బలీమాయాబలబావో 

287. వం 

25. ఉం 

బలములు గలవాండు ఖీముపట్టి వడిన న 

గల మగుశోకముం గోపము 

కినలచుం జాండవుల నెట్టు లొ రక వార ట్. 

అని యడిగిన నమ్మహీపతికి నతం డి ట్టను నట్లు మృతుం డైన హిడింవా' 

సుతుం జూచి కౌంకేయు లత్యంతదినమానసు లై కన్నీరు గడలుకొన 

నడలునం గుందిరి గోవిందుండు [పమోదంబు నొంది సింవానాదంబు సేసి 

శంఖంబు పూరించి పగ్గంబుల నొగల ముడిచి మందమారుశాందోళితం బగు. 

మంచొారంబుచందంబు దోయన న _ర్లించుచు నరదంబునడిమి కరిగి కిరిటిం గంగి 

లించికొని వీం పప్పళించి వెండియు నార్చిన నాతం డయ్యు"వీం[దు 

నుపలకించి. 

చచ్చె మఘటోత్కచుండు మన నై న్యము లేల్లః గలంగి. నల్లడ 

న్విచ్చుటః జూచి యేము వగ నెక్కొన వందెద .మిప్పు జ మ్మెయి౯- 

వచ్చె, (లమోద "మెట్లు గరువంపు( జరి తము దక్కి లాఘవం 

బచ్చుపడం జెలంగదు మవోపురుషా యిది యేమి నెప్పవే. “ 

క. 

26, 

1. ముబ్బున్గం బొంగుచు - వా. 
= గౌ ఆ 

క్ 

1. శార్యోద్దతి మాయా - ఆ. గ. 9. నలంపగం జాండునుతు లెట్టు _ ఖ, యు, ప్. 
శన స. : _ al 
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ఎని తృోత్తుంతు భుబోత్ళ_చుండు వఢం దాను నంలొనీంచుడత నీవీ తం 
ళు జి 

బద్దునుతోం జౌవ్ఫుట 22 

సం, [65.11 

80. వ, అనుటయు నయ్యచ్యుతుం డతని కి ట్లను నిందుండు గుండలంబులు కొను 

చుండి కర్ణుని కిచ్చినళ క్తి యతనికడ నున్న ంత కాలంబును నిన్ను (బదికించుట 

దుష్కరం బని తలంచుచుండుదు నేడు హిడింబానందను మీ(ద నది 

వోయినం (బమోదంబు నొందితి నాసూతనందనుం డదినేత నుండోనేనిం 

_జ(కగాండీవధరులమై మన మిరువురముం గవినితి మేనియు కజయించు 

నతండు 'దేవసన్నిభుండు దివిజపతి వేండినం గవచకుండలంబులు *వికృత్తం 

బులు చేసీ యిచ్చుట వైకర్తనుం డనం బరగె నీకై మీతండి యిట్లు 

సేయం డయ్యె నేని వాని కదు రెన్వరు కవచకుండలవిహీనుం డై మానవ 

సామాన్యంబు నొందుటను క| కద త్తసాధనంబు లేమిం జేనియు నింక నీకు 

గెలువ వచ్చు నిట్ల 'యేకలవ్యశికుపాలజ రాసంఛాదుల నీక కానొక్కొక్క 

"ఆజంగునం గీవిలుకుమార్సితి నిత్తజి వార లున్న6 గొరవపతి వారలం 

చెచ్చుకొను నమ్మువ్వురు( గూడిన నెవ్వరికి నోర్వరాకుండు ఘటోత్క 

చుండును గిమ్మీరబక హిడింబులతోడివాండ ధర్మ ద్వేషంబును రోవంబును 

గలిమిం జేసి యొక్కప్పు డొప్పమి వచ్చుం గావున నధ్రానవులయట్ల వీని 

పొలిసిపోకయు నాకభిమతంబు వీడు రావణుకీనట్టివాం డగుట నిపుడు 

సావకుండెనేని బదంపడి నాకుం జంపవలయు నిది సంతోషకాలంబు గాని 

శోకసమయంబు గాదు మన మొనలు గలంగం గురుబలంబు వె కొనియెకు 

నీవు. దెలిసి యుశ్వావాంబు వాటింపు మనియె నని చెప్పిన విని ధృత 

రాష్ట్రుండు సంజయుదిక్కు మొగం బై. 

క్] 

"290, 1. గొనునప్పుడు = పీ. చ, చేని చక్ర = జౌ. ఖ. జ. ణ. దన. ప. బ. ఇట్లు కొన్ని 

'తాళష్యత" ప్రతులలో “ఏని' “ళబ్దము కళగా కన్చించుచున్నది. * లః గెలుచు - కొన్ని 

(పతులు. 4. విక _ర్రనంబులు = ర. వీ 5. దీర్చితి - ఆ. ఈ. ఐ*జా. య. ౪. 

కొన్ని (ప్రతులు; గడశేర్చిరి = ద. వ; నిర్జించితి - ర, 8. నంతవా డగుట నిప్పుడు 

తెరలకుండెనేని - ఐ. 
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బి&0, చ. ఒకనిని జంపి యిట్టు సనునుజ్జ్వలళ క్రి నెజింగి కర్లు( డే 
టికి నరుమీ౦ద చాని నిగిడింపక యిన్ని దినంబు ల| పయో 

జకముగ6 జేసె గయ్యము భుజాబలశాలి నరుండు వడ్డం బో 

రికి మణీ యుత్సహింపం గలరే పెటవారలు సూతనందనా. 

241. క. పిలిచికొని మైనం జార్జుం 

బొలియింపండ శకి నతడు పోరికి నెవ్వా 

రలు రమ్మున్నను 1 వత మయి 

తలకొని చను గర్టుః డేల ఏశప్పం'జేనెన్. 

లృ, వ. అని వెండియు., 

24కి. తే. నాతనూజులు దుర్చుద్దు లీతెఅంగు 
నీవు. దలంపవ యాళ క్రి నీరజాతు( 

డొడిచికొనియెనె *1మొణకుచే నున్నతియ్య 

పండు వెస నాంచికొనిన 'నేర్పరియు. బోలె, 

244, వ. అనిన నమ్మహీపతికి సంణయుం డి ట్లనియె. 

245. తే. రాత్రు లీపని కర్టుతో రాజు ననుజ 

సమితియును చేను దగం తెప్పుదుము నరేం(ద 

యత(డు లెస్సగ విని యొల్లి యక్కిరీటి " 

సచ్చుం బటుశ కి నని బాస యిచ్చు మాకు. 

246. వ. వము వెండియు చాకర్ణునితో ని ట్లందుము వివ్వచ్చుండు నచ్చినం దక్కటి 
పొండవులం దాక్కుని బద్మనాభుండు పట్టంబు గట్టుం గావున ననర్భ 

మూలం బగు నమ్మాధవుండు దెగిన జగతీరాజ్యంబు మనకు దక్కు. నింద 

దత్తం బయినశ క్రి నతని సమయించుట గార్యంబు, 

శా భె 
240. 1. ఒకరుని _ ర. వ. ! 

శ 
ము. ౧ 1 ళా 

శా 

వట... 12ళూరత జలగొవి _ య. 2 తవ్పెం జెపుమా - కొన్ని (పతులు. 

2498, 1. శిశువుచే నున్న _ అ. బ వ.స; మూఢుచేనున్న - ఈ. ద. ల. హా. 

246. - 1. దొక్ళ రస్ ౨ కన్ని |[వతులు - -. 
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లశ. క. 

948. శ్రే 

249. వ, 

250. తే. 

251. వ, 

లికి, క, 
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అని చెప్పినయమా శ్రమలు 

విని మెల్లవిధముల గృన్షవిజయులలో నొ 

క్కని. బొరివుచ్చెద. ఖాడుం 

డనుచు( జనుకా సూతనుతు( డవాంకారముతోన్, 

వినుము వేగిన నం|గామమునకు( బోయి 

నప్పు డక్కార్తునకు మాకు నంద బకును 
ta . 

దోంప దాబుద్ది వెండియు దోచి మగిడి 

వచ్చి శివిరంబు సొరయ దై వంబుకతన. 

దైవం 'బన వేజొకండు గలదె కృష్ణుండ యది యె ట్లనిన నట్లర్జును 
బోధించునప్పుడు సాత్యకి శౌరితో నాసూతనుతుం డీశ క్రి యిన్నిదినంబులు 

ధనంజయుమీ ద (బయోగింపమికిం గారణం బేమి యని యడిగిన నతండు. 

వానివా రెల్లి నీపసీవాని కెపుడు( 

గణిపుదురు వాండు! బూని మెం గడ(గి వచ్చు 

చదా(కుదల చేను వారలందలును మజచు 
నట్లు సేయుదు నరునకునై కుమార. 

అని పలికి ధృష్టద్యుమ్నూదులం బేర్కొని యాతనిం గలిపికొని సాత్యకి 

నుద్దేశించి. 

మీరును (వాణములు (దిలో 

కీరాజ్యము నాదుబుద్దికిం బార్జుకియం 

గూరిమీకిం బా[తంబులె 

యీనేయి గదా సుఖించి యే నిదింతున్ 

. అని చెప్పె నట్లు గావున మనకు బశ్చాకాపంబు వలవ దనుటయు ధృత 

రాష్ట్రుండు మీరు దై వోవవాతుల రమ్మహోశ క్రి దృణీభూతుం డగుభటో 

త్కచునకుగా వ మయ్యె నింక మీవా శెవ్వరు నెప్పరుమన |బతికెదరు 
చేయునది లే దఓ మీ(దివృత్వాంతంబు "సెప్పు మనవుడు నజ్జనపతిక సంజయుం 

డి ట్లనియై., 

249, 

25కి, 

Bd Ll 

1. ఖు వెరొకండు లేడు - ఏ. ఐ. ఒ. ఓ. ద. య. ర. ల. కొన్ని (పతులు, 

1. మన మనంబుళర బళా తావంబు = అ. వ, 
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సకష, కే. 

255. వ, 

256. క. 

గ 
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ఫీమనందనుచావునం | బేముడించి 

ధర శశనయుండు భాప్ఫూంబుధార సండర 

మేను డిల్లంబుగా( దేరిమీ(ద వివళు. 

డగుచు జదికిలం బడుటయు నచ్యుతుండు. 

శరయంబినం జని కరంబులం బొదివి యతని నాలోకించి. 

(వక ఎ్రతిజనునట్లు లిమ్మెయి 

విక్ళతిం బొందంగ( దగునె విను మిట్టయినం 

జకితం బగు నీవై న్యము 

సకలము లె మ్ముత్సహింపు సమర ౦బునకున్ . 

నీవు వహించుగురుభారంబు దలంపక యింతయలంత నొందిన జయంబు 

నేకులునే యనిన నతండు గన్నీరు కరతలంబున నొ త్తికొని మె త్తనిమాటల 

ఘటోత్కచుగుణంబులు గణుతించి కామ్యకవనంజునను గంధమాదన 

యాను దమకు( జసినసావాయ్యం బుగ్గడించె వాడు నాకు భక్తురి 

'జేనును సవాదేవుకంటెను వానికిం గూర్తు నట్టిపట్టి లే కున్న నాకు 

శోకంబు గాకుండునే యని త (త్పతివీరుని చెసకు నెలసిన యంతరంగందబు 

రోషాకా[ంతం బగుటయు నిక్కుమారు నిట్లు సేసిన యీదున్దాతుండ 

కాడ మున్ను నభిమన్యువిల్లు నణికి చిక్కువణచి యజ్బాలునిం బలుీీవుర 

చేత జంపించె నప్పుడు దవ్వుల నున్ననై ంధవుని సవ్యసాచి సమయించె నది 

చానికి మాటలుగా దీరెండు| కూరకర్శంబులకుం గర్హుని. గడికండలు "సేయక 

శాంతిం బొంద నేర్తునే యని బిగువుశులుంగునం బలికి దిగ్గన లేచి 

కయాదోహికి నిన్నయు 'నేండును దోడ్పడినదోణుం చెగటార్పవలయు 

నప్పనికి. బావని *వోవునే సూతనూనుం డున్నెడకుం బోయెద నని శంఖం. 
బొ_్తి చాపంబు పుచ్చికొని రథంబు నడప నూతు నియమించి చనుచుండె 

నప్పు డచ్యుతుండు దమ శేరివెకి వచ్చి వివ్వచ్చు నీఉంచి. 
an) 

ణ్. 

1. లొలుక్ష = ఐ. ఓ. క. Fo శౌ 
ల్ 

- ళా త క క ం 

1. భార'కార్యాంబు =పా, లి, వురం ఇనిచి (బంచి) చంపించె = అ. ఓ. క.ఘ,. డ. 

ణ.య.ర.ల. వ.వా. శె. [దోహునకు = శ. వష. పెక్కు (పతులు, ఆ. యోవునే - 
ఊ,. జ. బ. 

Co) 
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255. క. “తనచేతన సూతసుతుం 
దునుముదు6 గా కనుచు నలుకతోడ రయమునం 

జనియెడు ధర్మసుతుం డీ 

తని నూరక చూచుచునికి దగునే షేమనకున్. 
శి 

259, ఆ. అని రథంబు “వెలుచ జన నిచ్చె నట్టు [కో 
ఛాంధవృ త్రి నరుగునవ్విభునకు 
సము్ముఖంబు గాంగ సత్యవతీమతు 

డరుగుదెంచి కరుణ నాదరించి. 
ఇ 

2860, వ. అతండు (పణతుం డన దీవించి యి ట్లని యె, 

261. సీ. అనిమిమనాథుం డిచ్చినళ క్తి యర్జును సమయింపం గర్జుండు సం(గహించె 

నది యున్న చాన నయ్యాపద వాటిల్లె నేని నయ్యలంత సహింప వళమె 

యీఘటోత్కచునకు నింతియ కాల మై యానెసంబునం చెగటాణ( జూ'వె 

యిట్లు మే లిది దై వ మిచ్చినదురితనిసారంబు "నీకింత దలంచి నీవు 

ఆ. సం|భమంబు దక్కి నై_న్యంబు దోడ్పడ 

మనుజపతుల( దమ్ములను సువ్మాజ్ఞ 

నముల( గూర్చికొని రణంబు సేయుము కురు 

(పతతితోడ నీదుబలము *మెలంయ. 

262, క. కలక యుడిపి చిత్తము ని 

ర్మలధర్మో దా త్రముగ ,నమర్చి నెగడు మె 

వ్వలనం గలుగు ధర్మం జ 

వ్వలనికి 'జయమేంగళము ల్రవశ్యము( గలుగున్. 

950, “శ, నీకున్ మః 
స్! 

త్తం, 1. సరవి నైద్గురు గాగ - వః 
శా ° 

281. 1. వాక్కింత దలచి వ; మీ కింత దలచి ల. న; మీ దింత దీలచీ- న, £. వెలయ - 

కొన్ని (పతులు. 

262, 1, జయ మగ్గలం బవళ్యము ను 
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26కి. వ. అని హితోవదేళశంబు సేసి 

84. క, విను చేనగుదివసంబున 

265, వః 

268. క, 

26/, వ, 

నిను బొందు 1ననూన మేదినీ రాజ్య! శ్రీ) 

యనుమాన మేమియును లే 

దని [(గక్కూన నమ్మునీం దు? డరదిగ నరెందా. 

ఇ టమ్ముహాముని సనుటయు సావధానుం తై. పాండవా[గజుండు ధక 

ద్యుమ్నుం గనుంగొని గురునిపురోథభాగంబునం గౌరవసేన భీమసేనుండు 

దాడీ శెరల్బుచున్న వాడు నీ వక్కు_ంభ సంభవుసంరంభంబు "మాన్నుము 

తద్వినాశం బాచరించుట కయి యనలంబున జనియించినవాండవు శిఖండి 

[పముఖపాంచాలకుమారులం గాసి యరవాయి గొనక యడరు మని పలికి 

కెలంకుల _ నున్న నకులసహాదేవ దుపదవిరాట| చదొపదేయవై నేయ కేకయుల 

నాలోకించి బీరును ఫల్గునపుర సృరంబుగా (దోణవధంబున కుం గడంగు( 

డనుటయు, 

వారలు దమతమబలములు6 

చారును గవియుటయు నత్యుద గత గురుం డ 

ప్పిరానీకము మార్కొని 

పోరికి దనన్వైన్యసమితిం బురికొల్పి తగన్. 

బరవసంబు వాటించెం గురువిభుండును గో _ల్లల సేసి నప్పు డిరుదెజంగుల 

నాహినులును దగ యెత్తి తూలంజొచ్చె సీస నికులు డప్పియు నిదురయుం 

గదికి మేను లలయం గొందలంపడి లెల్ల వారికి నాతియామ సహా సయామ 

యయి తోంచె నత్షైనను నిజధర శ్రిరబు 'వతిపాలింపె నడరి “పెనంగుచుండిరి 

ని|చావరవళత్వంబున దివియలచారును హీన పయత్ను శె నం దమంబు 

గవియం దొడం7గ నట్టియెడం కెర్పనిక్రి కునికి యాయుధంబులు వడ కీవిడుచు 
శా లా (a లా 

ma 7 

pe] 

ల, 

.. నిసకఫీమేదినీ = బి, 

. లించు వెనంకువం బెనంగుచుండిరి _ వ. శ. న . హా. కొన్ని (పతులు. 

గూరికి యాయుధంబులు _ “వక్కు (పతులు. ర, చె_చుచారును _- జొ. గ.వ 
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269. 

270. 

271, 
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* వారును వాహానంబులు వోయినట్ల పోవం *దెరలుచారును 5జొక్కునం 

దమవారిం చామ యెదిరి పొడుచువారును మణీయు ననేక[పకారంబు 

లగువికలసంచారంబుల గాసి యగువారును నగుటయుం గని గాండీవి 

'యిరుచాంగు నుద్దేశించి యెలుంగా తి, 
a) 

క, అడ'రెడుని['దాేభరమున 

గడు డస్పితి రెల్లవారు. గలనను జూడంం 
౧౧ a 

'బెడలంగ జొెక్కు మడుపు డి 

స్పృడ చందుండు వొడుచు వెండి పోరుట యొప్పన్. 

వ. అనిన విని మనవారలందజు నట్ల మే లని కర్ణ దుళ్శాసనుల యనుమతి 

వడసీ విశమించిరి పాండవ నై న్యంబును వి శామంబు నౌందె గగనంబున 

దేవగణంబు ధనంజయు ధర్మజ్ఞత్వంబు |ప్రస్తుతించె నయ్యవనరంబున, 

ఆ. కరుణ గలవు మమ్ము గారవంబున సుఖా 

న్వితులం జేసి తనఘ నీకు సురలు 

వరము లెపుడు నిచ్చువారు గావుత మనో 

రథము బొందు మమరరాజతనయ, 

క, అని య క్క్కారవనైై న్యము 

జనములు సం పీతి సవ్యసా చికి. బలుదీ 

వన లిచ్చుచు నాతని గీ 

_ర్తన సేయుచు నిద వొందె ధరణీనాథా. 

ద, వ. ఆసమయంబున నుభయబలంబులయందును. 
+ 

ల. క, తరుణులకుచముల వె రతి" 

వరవళు లె  యొటగుపతులపగిది నమరనం 

268. 

స 

4. నిదుత ఫోవువ్యారును ఆ. ఉ. శళి ష. కొన్ని ప్రతులు. * రంరోలుచు - ఉ. ర; 

రొవ్పుచు _ క. ర; రొచ్చుచు - అ. ఆ. ఇ. ల. కొన్ని" (పకుళు. శ, “ర. లో యిట్టి 

_ ఇాతువు కనబడలేదు. 

1. వశమున - ఊ. ఏ, ఓ. క. య. అ, వా; వేశము - ఇ. ఈ. ఉ. ఠఈ. డ.,ర. వ, 
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భరిత శమమున ని దిం 

చిరి కరికుంథముల( జెంది చెన్నుగ జోదుల్. 

274. కం తురగంబులవె నాళ్వికు 

TD, 

276, 

లరదంజులమీ(ద రథికు అప్పుడు నిం 

బొరసిరి *కొందలు భూస్థలి 

నిరవుగ నుఖని[ద చేసి 8 ట్టున్నంతస్. 

నలువ చెందొవల జేకులకు "నన్నువు వెట్టం గోరి కావించినగుళిక యనంగ 

నఖిలద్విజ| శేష్ట మగుచకోర చయంబు తపముస సముల్ల సతృల నునంగం 

జిగురు జొంపము నునుజిగి కియొప్ప నుదయాది6 బ్ొలుపారు 

నవక లృభూజ మన(గ6 

బూర్వవయో రాశి పొంతం గెంజాయచె న్నాదవిన పవడంపుం బోద 

యనంగ. 

= నరుణరుచిం దనమండల మ తిశయిల్ల 6 

లొడిచి దివి, (కాకి దీధితు లడరం జేసి 

యంతకంతకు నెక్కుచు సంతమసము' 

కగాలుకొన నీక చందుండు |గాలె నధివ, 

. ఇట్లు పౌఢుం డై కామినీగండపాండుచ్ళవిం దొట్టి కుముదంబులకు జగ 
న్నే [త ౦మిలకు నానందం బాపాదించుచు? జం దుండు మహేంద [పముఖ 

దిబ్ముఖంబు అలంకరింప గెరవఇజాండవబలంబులు మేలుకని యాలంబునకు( 

దొడ్గ నప్పుడు కురురాజు గురునికడకుం -జని యతనియ(న్హ్రవీర్య 

2798. 

274. 

లశ. 

al 

1. మీద = కొన్ని (పతులు. 

1. భటులును - వా, nn 
a ళ్ 

శ్ శో 

1. వన్నిర్దు _ ఇ*గ. స.వా; వన్నువ - = పెక్కు (వతులు. అర్థము విచార్యము. 

౨, సంఫుల ల నత్భల _ న . తీ యొప్పు, సొంపు = అని పాఠములు, 4. బోదె. 

యనగ - ఊ. ఐ. జౌ.ద. స. ల, గడలు కొననీక చందదుడు 'పొడిచె నధివ - కొన్ని 
| పతులు. . ట్ర . . 



"277. క 

"278, వ, 
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ఇార్యంబు పేలగ్గించి యిట్ట వాండవు నీకు సరిగానివారిం జాండవులC బెద్ద 

చేసికొని శిష్యత్వంబు వాటించి పోటునకుం జొరక తిరుగుట నాభాగ్యంబు 

చందంబు. గాక నే నేమి సేయవచ్చు ననవుడు నతండు గనలి యర్జునుండు 
శిష్యుం డని మన్నించియ కాదె ఖాండవం బాఖండలుండు గోలుపోయె 

ఘోషయా[తం జితసేనాదిగంధర్వులు నిన్ను విడిచి వలియం ఇాజిరి 
నివాతకవచకాలకేయాదులు వొలిసి శరిది యేల వలవనిదురు కు లనుటయు 
నమ్మనుజపతి గోపించి సంరంభంబుగా నక్కుంభనంభవుతో నీవు సవ్యసాచికిం 

జాలవేనిం జాలవ కాక నిలువుము కొంతనై న్యంబు గొని నీ యోపినవారి 

తోడం బెనంగు మేనును దుళ్శాసనళకునికర్ణులు నాకవ్వడిం గూల్చెద 
మనిన నవ్వి యవ్వీరుం డట్ల చేయుం డిది గర్జం బ_త్తెజంగునన గలుతురు 

గాని పొం డని పలికి వెండియు. 

కుడిచితి కట్టితి పేచ్చట్టితి 

పుడమి సమ_న్తంబు కినఖలభోగంబుల నె 

క్కుడుపేర్మి ననుభవించితి. 

తొడరుము పెఅ పుడిగి పార్టుతోడ. గుమారా, 

ఆని యస్సాం చాలబలంబుకి దిక్కు జ'సేక్రుక్కున నడచెం గెరవవతి 

యును బాండవులవలనికి నురవడించె నిట్లు క వేకువజామున సం|గామంబు 

"నెల్ల € బదంపడి తూ రెట్ల నగుచు వచ్చె నప్పు డచ్యుతుం డర్జును నాలోకించి 
*3ండుగ్మైల గండు మిగిలి వచ్చి *పోశెడు నిమ్మూంకల నన్నింటిని డాపట 
నిడి తలునువలయు నని యతం డొడంబడ నమ్మెయి నరదంబు *నడవె 
ఖీముండును శీబరవసంపుమూటల వీభత్సునిం బురికొలివె నివ్విధంబున గడం 
గినగాండీవిం బొదివి దుఠ్యోధనదు శాననశళకునికర్ణులు చె ల్లేనిన న య్యూధ 
వరుం డందణి కన్నిరూపు లై. యేట్లాడ నిరువాంగును శెరసి *ీతలలు వట్టి 
కొని పోట్రాడెం దదనంతరంబ. 

276, 

277. 

278. 

1. లుగ్గడించి జూ కొన్ని (ప్రతులు. బీ. విడిచి విరియంచారిరి, విడిచి వినువీధి 

జీవంబుతో పారిరి - అని పాఠములు. శి. రివి యెల్లను వలవని ౬ కొన్ని (పతులు. 
© 

1. వెరిగితి వా. వ. సకల నీ. ళ.షు నిఖిల = ఒ. గ. బ. వా, . 

1. చెనకిం"- ఒ.+ 2. జేకుక్కున భడెవి శ. వ, లి. * వేశుజామున _ కొన్ని 
పతులు. 4, దోణుప్రాపున గండుమిగిలి - జ. టు వూ ఈ. మోయిల _ పెక్కు. 
(వ్రతులు. 6. పోశెద రిమ్మూకల _ ఊ. ఏ. జౌ. ర. 7. వరపి - కొన్ని (ప్రతులు. 
8. బవరంపు మాటల-వెక్కు ప్రత్తులు; వీరంపు=ద. వ. 9. యని తలం దలకొని-వీ. స, 



250. వ. 

281, మ, 

282. వ, 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
| 

మొనలో నిలువక యుత్సర 

మునకై చని యొకతంబు మొనసినగురునిం 

గని పొండనై న్యము పులి 

గనినేవారిణకులమునట్లు కంపము నొందెన్. 

ఇ_కెఅంగున 1ేనెటి గలిగి యసైసవారిం బిలిచిన నానై నికు లశ్చెరువడు 
వారును గోపించువారును గడంకలు *దెచ్చుకొనువారును నివ్వాలం గందు 

వారును నయి రందు విరాట[దుపదులును |దుపదు కినునుమలలోన మువుజ్రీ 

రును గేకయపతులును సబలంబుగా బలువిడిం గవిసి యక్కుంభసంభవుం 
జుట్టుముట్టిన నతండు. ం 

(ప్రజ నెల్లం దునుమాడి యు |గముఖుం డై పాంచాలపౌ|[త| తయం 

బు జముం జేరంగ( బుచ్చి కేకయుల శేపుం జేవయుం జూపియం 

బుజముల్ గోసినకై వడిం దలలు సంఫుల్లాన్యభల్లంబు ల 

క్కజ మైయుండ నిగిడి (తుంచె( బటుదోగ్గర్వం బఖర్వంబుగన్. 

వెండియు, 

=? బిరౌటదువోదులు (దోణునిచేతఈం దచ్యుఖి న్ా 

సం, 716104 

. చంచద్భాణసరంపరాపవాతులన్ నై న్యంబుం [గూరోద్దతిం 
జించెం జించిన నింక నెన్నంటికి నిస్సీ భూరిభావోబలం 

బంచుం గూడి కడంగి నొంపం గుపితుం డై “మత్స్యభూవల్ల భుం 
బాంచాలతి తినాథునిం దునిమె దర్పస్ఫూ ర్తి శోభిల్పంగన్ . 

1. వారిణచయము - సెక్కు. (ప్రతులు. 
ఛి 

1. నరిగి, యేగి, దరిమి, 'యెడగలిగి = అని పాఠములు. 2. చేర్చుకొను వారును _ 

ఆ. ఊ ర.వ._ శి. కొడుకులలోన _ శ. ష. సు వెకుక్రి (పతులు. ఇచ్చట 

మూలనునందు ప్యాత్రుఅనియే కలదు “తధాచరం తంసం[గామే భృశంసమరదుర్ద 

యమ్, | దుపద స్యతతః క్రొశ్రాత్రు నయ ఏవ విశాంపతే” -చిత్రశాలా ప్రతి [దోణ - 

186 _ 99. 
గ 
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264. వ. ఇవ్విధంబున విరాటదుపదులు వడినం. జూచి ధృష్టద్యుమ్నుండు [దోణుం 

జంప నయితినేనిం గులాకీచారధర్శ్మంబులకు( దప్పినవాండ నగుదు నని పలు 

వరు విన బాస యిచ్చి పాంచాల సేనాసమన్వితుం డై యతనివయిం గవిసినం 

గురుపతి గన్హాదులుం దానును నడ్డపడి సినంగెం బెనంగినం దవులంబడిన 

యా దుపదనందనుం గనుంగొని యనిలతనయుం డదల్చి నన్ను6 జూడు 

మనుచు నడరిన నప్పార్ష తుండును గూడికొనిన నశ్కౌరవేశ్వరుండును 

ఖరవసంబు సేయుటయు నుభయబలంబులుం బురికొని తలపడిన సంకుల 

సమరం బయ్య నంత. 

285. క.” విరియించి శశామరలలో 

నరీణాంళులు సొచ్చి పుభగ మగు సౌందర్య 

స్ఫురణము నొందంగం దోంచెం 

దరణి యుదయళిఖరిమీ(ద ధరణీనాథా. 

£66. వ. అప్పుీడు రెండు దెజంగులజనంబులుం గాలోళితక ఛ్రత్యంబులు సలిపి [క మృత 

గయ్యంబు "సీయం దొడంగిరి పొర్దెక్కిన నండశా(కును రేయింటియలజ 

డియు నప్పటియా(కలియు నొడళ్లు డిల్లపడం చేసినను మొగంబమిలు వెడంగు 

పటిపినను బొలివోనిపౌరుపంబుల నయ్యిరువా(గునుం గడంగి కలయకా 

జెరసి వెనంగు నారభసంబునం *బెల్లెసగుధూళికతంబునం బోయినరాతి 

మగుడ వచ్చె ననుబుద్ది "యెల్ల వారికిం బుశ్రై నట్ట యెడ (చోణధనంజయులు 

మిసిమింతులు గాక సేనలం జీకాకుపడ నీక పొదివి పోరించిరి బెట్టిదంబు లగు 

వివిధా స్త్రశ (స్త్రపాతంబులం గరితురగ పదాతి వాతంబుల శ రీరంబులం దొరం 

గురుధిరం వాశేణువు నడంచిన కొలంది నిలువక బవుల[వవావాంబుల 

నుళ్చాదించె నార్చులు బోబ్బలుం కిబోట్టనొఅలు చప్పుళ్లును జిందంబుల 

(మోంతయు 'బెరసి పరగి నలుదిక్కులుం బిక్కటిల్లి నాసమయంబున, 

264, 

985, 

266. 

1, చార్శంబునకుం ఛభప్పిన్మ్- కొన్ని ఎ వతులు. 

1, శామరలతో = వా (1965) ఊ. మ. య, వ, ల ణచ్నని జొచ్చి = బఐ. వ 

శ 

1. డిరుబెరంగుల ౨ ఊ, ఏ. వి, జెల్లెగయు, విపైగయు = అనీ పాఠములు. 

త్ర, ఛేరీధ్వనులును గ, జ, 



616 శ్రీ మదాంధ్ర మహాభారతము 

267. శే. వతియు యువరాజు గవలను వార్డు గురుండు 
భీము. గర్హుండుం 'దా(కి రుద్దామలీల 
వారి రథబహుగతులు దురాష్రరవిశిఖ 

1వినరణంబులు నద్భుతవిధము లయ్యె, 

268. క. నకులు(డు నృవతి!యు నొక్కాం 

డొకనిం జట్టుకొని వచ్చుీీనొప్పును బలుపుం 
8 (బకటీకృత ఇార్యమ్మును 

సకలజనము. |బస్తుతించె జగతీనాథా. 

289. క. విను నవాదేవుండు దుళ్ళాననునూతుని( 

దునుమ నతడు సార థికృత్యం 

బును జలుపుచు నేయుచు. గవి 

సిన నాతడు నొంప( బజచె. జెడి తురగంబుల్ . 

290. ఉ. భీముండుం గర్జుడుం గదిసి భీమ1సముద్దతి నేటు లాడి రు 
బ్రామగచానికీపాతనవిధంబులు నప్పుడు గళ్లె నయ్యెడ౯ 
ఫీమునినాజుల౯ా రయమువెంపునం గర్లుడు గూల్చె మార్గణ 
స్వోమమునం గురుపతతి చూడ్కులకుం [బమదం బొనర్చ్భుచున్. 

3 (€దోణాద్దనుల దృందృయుద్ధమ = 

సం, 7._!66._20) 

291. వ. పవననందనుండు నకులస్యందనం జెక్కె_ గురుండును గిరీటియు వివిధీజాణా 
సారంబుల నంబరంబు గప్పుచు సమరవివోరంబు నలిపి రట్టి యెడ. 

ఠా 

287, 1. విస్ఫులింగంబు లద్భుత _- గ. ట. బి. వ్య విస్తరంబులు నద్భుత - వ, 

288. 1. యును నొకళ్ళాకళ్ళ జుట్టికొని - చెక్కు (ప్రతులు. ౨. నొరన్నను - జొ 
లి, [బకటిత శార్యము గనుగొని _ ఓ. న. 

289. 1. నిలిశిన,*అలసిన ఎ అని పాఠములు. 
గొ 

290. 1. బలంబులు _ కౌ. వ. ది. పాతముల దల్చులు( జప్పుడు. గల్ల అస 

991. 1. బాణ (పసారంబుల, లా (పహరణంబుల = అని పాఠములు. 
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892. క, గురుం జేయ నరు(డు (దుంప(గ 

నరు డేయ(గ గురుడు (దుంవ నానావిశిఖ 

స్ఫురణపరిహారణముల క్ర 

శ్చెరు వందుచు నుండి కుభయేనలజనముల్ . 

298. చ. దొరకొని దివ్యకాణములు |దోణు(డు బల్విడి నైంద మాదిగా 

నరుపయి నేయ నాత(డు మనంబున గొంకక త_త్తద(న్ర్రృము 

'ల్వెరవున నేసి !యేసి కీయఫలీకరణం బొనరించి పేర్చు. ద 
ద్వరశరజాలముకా గురుని వారిత మై *ీయడంగుం బొరింబొరిన్. 

294. వ, ఇట్లు సదృళంబు లగుశళ(స్ర్రబలబాహువీర్య శార్యంబు లసద్భృళంబుగా. బోరు 

నగ్గురుశిష్యుల నుపలతించి సురఖచరవి ద్యాధరులు దమలోన, 

2085. క. వారుండు వినోదాోర్థముగా 

నిరుమే నయి రణ మొన్చె నింతియ కా కి 

ప్సరుసున నక్కజ మగుసం 

గర మొనరింపంగ “నొరుల గంటిమె యొందున్. 

298. వం అనుచుండి రప్పుడు. 

297. మ. ఊతియుం బర్వశకోటియున్ వడ(కె నగ్నిచ్భాయ అయ్యున్ దిశ 

ల్చతురంభోనిధులుం గలం౫ భయలోలం బయ్యె 'దేవ[వజం 

బతిసంతోభము నొండె నొక్క మొగి నై న్యద్వంద్వముకా |దోణు( డు 

ద్ధతి (బహ్మాస్ర్రము మౌర్వితో నియతమంత్రస్ఫూ ర్తి సంధించినన్. 

298. వ. ఇట్లు "నువిహితసంధానుం డై. యతం డమ్మవో(న్ర్రంబు( బ్రయోగించిన. 

292, 

298. 

295. 

£98. 

1. కరణ పరిణతి కచ్చెరువు = ఖ. చ, రు. వ, శ, ష 

క్ష యగ్గలిక వీరరణంభ్రొ = ఆ. గ; యగ్గలిక వేచి రణంబొ - ఊ. వ.రు. 
లి, యతివిస్టురణం బోనీ శ ఆ. ఖచ, వ. క. యడరంగ బోరిలోన్ = ఒ. ట 

బి. వ. 

1? రంబుగ - వ, కొన్ని (ప్రతులు. 2. నరుల గంటిమె - వ, 

1. నియతసంధానుం డై - స; సన్నిహిత - ర ల. 
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299. శే, 

$00. వ. 

801. ౩, 

శ్రీవదాం ధ మహాభారతము 
(ఫా) 

అంతరంగంబునం దొక యింత యేని 

యలుకు లేక తనర్చి |బహ్మో(న్రమునన 

వేడుకకు కీమరలించినవిధము దోప 

నద్భుతంబుగ చారించె నర్గునుండు, 

ఇ_తెజంగున గలుపోటమియు లేక యయ్యిరువురు. బోరుటయు న_త్తణిం 
"7గెరదిన సందడికి య్యంబుక తంబున మాని యగ్గురుపార్డులు పాంచాలకౌరవ 

బలంబులవె దణీమి రాసంకులనమర౦బున దుశళాననుండు ధృష్ట్రద్యుమ్నుం 

దాశకి యోర్వలేక తొలం”గ నతండు |దోణుమీ(దం గవిసినం గవలును 

దోడ్చడం గృతవర్శ యడ్డపడి పెనంగ సుయోధనుండును సౌత వ్ట్యు. 

. చార్కొని తమహై శవ కీడలు *దలంచి యుగ్గడించి రాజధర్మం బిట్టిద కాక 

యని తలంచి పోరంజొచ్చి రట్టియెడ నాశినివరుండు భూవరువిల్లు |దుంచి 

మేను కీనొంచిన నోవాటించి యోసరించి డప్పి దీర్చికొని మగుడ నమ్మాధ 
వానుజుం దలపడి యెప్పటియట్ల *పెనంగం జొచ్చినం జూచి రాధేయు( 

డ య్యోధవరు దెసకు నడరినం గని వడముడి యతని మార్కొని తూపులు 

నిగిడించిన నవి నిలువరించి నవువ్రచు నాతం డప్వీరు సారథి సొగయను 

శరాసనంబు దునియ లై_ గతొరంగను జేసిన నాబల్లిదుండు బలుగద దిప్పి 
బిట్లు వై చిన నూతుండును రథంబును బొడి యైననుం చెరలక సూతసుతుండు 

శరవాతంబు 'నిగిడించె నపు డనేకచతురంగంబు లెడసొచ్చె ధర్భతన 

యుండు మాళ్చ్యాదిబలంబులం బురికొల్పుకొని కుంభసంభవుదిక్కున కురవ 

డించె నంత మధ్యాహ్నం బగుచు వచ్చి నాసమయంబున నకులనవా'దేవ 

సమీరనందను అర్జును నుద్దేశించి యెలుంగె త్తి. 

కోలునుస(గి గురుండు పాంచాలసేన 

నేలకును గోలకును డెచ్చె నీవు గడింగి 

1. నలుక లేక = కొన్ని ప్రతులు, 2. విశ్రమించిన - కొన్ని |ప్రతులు; విక 
మించిన = క. 

గ్ 

1 పోటముఖు జౌ. ఖగ. వీ. శమ. 2"పలికి = కొన్ని"[పతులు. కి. నొవ్పిం 
చిన ఆ.-జ.-త. బ. 4. కలంగం జొచ్చి _ వా; వెనంగం జొచ్చి =. ఖ. గ, చ. 

రు, వ. వీ. శ.ష. 5. తొరుగను కొన్ని (పతులు. 6. వరగించె - కొన్ని. 

(పతులు. 
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శారవుల( బాయవణిపు మేకతమ యైన 

నతని. బరిమార్చు. 12 కొని యబ్బలంబు. 

802. వ. అనుచు నయ్యాచార్యు నే 6 గవిసి రిట్టు "పిక్కుబలంబులు (గమ్మినః బటు 

. (పదరజాలంబులు వటిపి పొడిసేయు నమ్మవోత్ము నాలోకించి ధర్మతనయ 

భీమసేన మా। దీతనయులు గూడికొని తమలోన, 

808. మ, కరులం పీటాల్బుచుC దేరులకా నజకుచు౯ా గరి ల్లి ఘోటమ్ములకా 

నరులక౯ా నెత్తుటం చేల్బుచు౯ా దొరల నానారూపఖండంబు లై 

తొరంగం జేయుచు గుంభజుండు విలసీద్షో రండచండాకృతిం 

తిదెరలం బై 6 జనుదెంచు నేపు మనలం దీర్చంగ నోపుం దుదిన్. 

శీ04. వ. ఎన్వరికిని నిలువరింప నలవి గాదు నరుండును ధర శ్రపరు౨ 2. యూరకున్న 

వాడు 'బెగువరకుం జొరం డనుచు6 దలంకిరి వారి తెటంగు గనుంగొని 

కమలనాభుండు దమళేరు వారలకడకుం గొనిపోయి కిరిటితో ని ట్రనియె. 

806. చ. అనిమొన చేవచానవులకై_ నను "ెల్వ నళక్య మిమ్మవో 

తుని నొకమందు సె"ప్పెద సుతుకా వాతుం డయ్యె ననంగ విన్నయం 
తన యితం డాయుధంబు దిగం |చావి యచేస్టతం బొందు నప్పు డీ 

తని బరిమార్చ వచ్చు నిది తప్ప నుపాయము గల్ల *డెమ్మెయిన్, 

806. వ, కావున నశ్వశ్రామ సచ్చె నని 'యొక్కరుం డతనికిం ఇెప్పుటయ కర్ణం బనిన 

విని యచ్చటియందలు నిదియ మే లని రర్జునుండు చాని కొడంబడక 

యుంజె. బాండవాగజుండు విషూదంబుతో విచారించె: దదనంతరంబి. 

807. క. భీమునిచే నని నశ్వ 
శమ యనం బరగూభ దదంతి వడిన ను 

801. 

808. 

806. 

"1. బె కొని _ సెక్కు (పతులు; చేకొని . వా. 

ర్స 

1. గూర్చి రృథంబులన్ = ఈ 2, ద్థోరర్వచండాకృతిన్ = బ్ల. వ. లి. తిర మై 
"వే జనుచెంచునేపు - ఏ. వ. 

1."నుతుండు మృతుండ (వాతుండ) యనంగ విన్న -ఠ. వ. స. 2, చేమియున్ - 
కొన్ని (పతులు. 
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800. వ, 

809: ఛే. 

ట్ 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
వ! 

బ్రామగతి 1నన్నెవమ్ముగ" | 

నామాకళుకపు[తు6 డేంగి యగ్గురుతోడన్ . 

అశ్వశ్రామ నచ్చె నని చెప్పుటయు( జిత్తంబు జల్లని చెదర జెదరియు. 

నతండు దనకొడుకు న స్ర్ర'వీర్యాదిగుణంబులు గణుతించి యప్పలుకులు 

చెడచెవులం బెట్టి కలంక లేక ధృష్టద్యుమ్ను వెం గవిసి "వెళ్లేసి యతని కడ్డ 

పడిన పాంచాలరోధీకుల నీరువదివేవుర వధియించి మాత్స్యుబలంబున కుళరీకీ 

యేనూలురథంబులం బదివేలుమాతంగంబుల నన్ని యతురంగంబులం జరి 

గొని శేజరిల్లీ రాజులగములీకు నాదిగొనునప్పుడు విశ్వామిత్ర జమదగ్ని 
భరచ్వాజగౌతమ కళ్యసవసిమఘై తి పథృతిమునివర| పకరం చాతనిపాలి 

శేతెంచి భారచ్వాజా నీవు | బాహ్మణుండవు 8 వేదచవేదాంగవిదుండవు నీకు 

సం గామంబు సేయ ధర్మం బగునే యింతకు మున్ను చేసితేనియు6 జేసితి 

గాని కాలంబు పూర్ణం బయ్యెం గాన నింక సమరంబు నుడుగుట మేలు 

మామాటలు వట్టి యాయుధంబులు వెట్టి శాంతిం బొందు మని చెప్పి 

యంతళర్తానంబు సేసిన నవ్వి పవరుండు చారలపలుకు *ఉలూహించి ఖీమసేను 

వచనందిలం దలంచి య్మగళాగంబునకు వచ్చియున్న ధృష్ట్రద్యుమ్నుం 

గనుంగొని వికలచిత్తుండును శోకాయత్తుండును నగుచు నిజపుతుండు 

సచ్చుట |బదుకట యజాతళశ (తువలన నున్నరూపు దెలియువాం డై_ యతని 

నడి నయ్యవసరంబున వాసుచేవుం డవ్వసుమతీపవతి కి ట్లనియె, 

ఆడరి యీదివసము నపీరాహ్హామునను 

[(దోణు. డని "సేసిన చప (దుంగిపోక 

యుండ నేరు యిక్కడి యోధు లెక్న. 

న్రైన "విను *నుతి గాదు నత్యమ్ము సుమ్ము. 
శ్ 

లీ౮/. 

808. 

ల$, 

1. నదినెవమ్ముగ = పీ శ. వ. 

1. విద్యాదిగుణంబులు - కొన్ని ప్రతులు. -2. కు గొదగొను నప్పుడు, కురుకు 
నప్పుడు _-అని పాఠములు. ౨. సకలామాన్షయవేదివి - టాబీ.వ. 4ఉ లుపొ 

తరబుగాచలంచి = ఇ. 
ళు 

1. రాంళమున = న. కొన్ని (పతులు, ఏ. నన్నుతి కాదు =ఖ.శ,మ, లి, మిధ్య 

గాదు = అ. వీ; మృష గాదు =ర. _ 
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810. క. మము నీతని కొప్పింపక 

సముచితముగ( గాచికొను మసత్యవచనదో 

షము లేదు |పాణరతణ 

సమయంబున నతనికొడుకు సశ్చెన యనుమీ. 

11. వ. అని శీపనిచె నట్టియెడ నయ్యుధిష్థిరుతో ఖీమ'సేనుం డే నప్పుడు కృష్ణుండు 

'సెప్ప నయ్యోధవరు వధియించునుపాయంబు విని యదియ మనంబున 

నుండ మాళ వేం|[దుం డగునిం దవర్మ్శ వారణం బశ్వశ్రామ యనువిరిటిది 

నాచేత జచ్చె నది నెపంబుగ నతనికి నళ్వశ్ఞామ సచ్చె నని చెస్పిలిం జెప్పిన 

నొక్కింత విచారించి యమ్మాటదెస ననాదరంబు సేసె నీకు విజయంబు 

గోరి హితం లువదేశించు నీగోవిందుని వాక్యం బుల్లంఘింపక నీవు నట్ల 

చెప్పుము నీవచనమ్ము నమ్ము నమ్మి యతండు గయ్యంబు నేయ 

"కేయాడక చెడు నని యొ త్తి చెస్పటయు, 

ని ధర్భవియ (దోమినితో నల్వూక్జాము నచ్చె నని యేనుంథ నావంబనం కెవ్చువి 22 
సం, ?._.164.1005 

శీ12. క. మది నయ్యిరువుర మాటలు. 

బదిలంబుగ( బటి ఫొనుట( బటియు నెటుం 
ళు ఓ ౧ 

దుది నది యట్టుల కాగల 

యది మై యుండుటను దాని కత( డొడంబడియెన్. 

$18. వ. ఇట్లు సమ్మతించి. 

814. క. అనృతభయము నాజి జయము 

గొనియెడు తమికంబుపెంపు గుదియింస(గ బాం 

డున శేందునగతనయుం | 
“డనుమానము 'వాయః బెట్టి య్యన్ర్రగురునితోన్ . 

ర్స 

శ15- శే. వలయుళొలంది నేలుం *గెత్తి వర్ష సమితి 
యచ్చుపడ(గ నళ్వశ్రామ సచ్చె ననియె 

811. 1. వలికి = కొన్ని (పతులు, 



ఖ్ 
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rf 

నని పదంపడి యల్హన యతనిశెవికి 

కిన రాకుండ గుంజర మనియొ నధివ. 

5158, వ. ఇవ్విధంబునం బలుకుటయు. 

81, క. చేలకు నల్లిండు పొడువునం 

(గాలుచు మును మెజయు గురునిరథ!చ కము ల 

“క్కాలంబున సమరజయ 

(శ్రీలోపము డెలియ కీనంటసిలం బడియె నృపా. 

818, వ. అప్పుడు. 

819. క, తను. జాండుతనయులకు [దో 

వానిగా నక్కు ంభజన్ఫుం డూహిొంచుచు న 

మును అటు నెప్పి రటు గా 
౬ 

వునం గాకేమి యిది దగ వవుం బొమ్మనుచున్ ం 

850. శా. ధృష్టద్యుమ్నుని. జూచుచు౯ రణసము| దేకంబు బావోబలా 

నష్టంభంబును శార్యనిర్వవాణగర్వన్ఫూ _ర్రియుం దొంటియు 
త్క్భృష్టత్వంబును దక్కి "మక్కి వగ బుద్దిం వీంకువీం శాడంగా. 

జెష్టాహీనత( బొంది యగ్గురుండు సంకిప్తాంగుం డై యున్నెడన్. 
© 

8214, వ. అతనివధంబున కై పాంఇాలవిఖభుని వేలిమిం బుట్టినవా' డగుట నప్వొార్ష 

తుండు దత్సమయజనితోత్సావహారోవవిశేషపాయ త చిత్తుం డగుచు నమ్మ 

హీసురవరుమీందం గవిని యేనిన ననికి నొల్లనిీీయుల్లంబును బరునీయుల్లా 
సంబు నహింవలేనితేజంబును బురికొనిన యతండు వోరం దొడంగిన 

దివ్యాన్ర్రంబులు | పతిఖాసింపక యుండె న ట్లయినను మనసుబలిమికలిమిం 

815. 1. తెలియకుండ కుంజర మని పలికె నధిప -ర, కొన్ని ప్రతులు.  " 

817. 1, నత్తమను = కొన్ని (వతులు. , 2. నంట ని=బడియె - కొన్ని వతులు. 

820. _ 1న మగ్గి- జొన్ని |వతులు. 

ఏ2]. 1. వధియించుటక్షై - ఐ. వ, యుల్లిం బయ్యును బరని - వ. ఖు వ. శ. మ. 

శీ. - యుణ్బాహాంబు = (0, త, న. 
ల్ 
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"బకృతివాణంబుల నాతని చాణణబాణాసనరథర థ్యనూత కేతనంబులు వొడి సేసె 

నాధృష్టద్యుమ్నుండు గద గొనినం దునియలు గావించెం బలకయు చాలు 

నుం గొని వచ్చి యవ్వీరుండు సారథితురంగంబులయంగంబుల (వయ్య 

చేయం దత్క_ర వాల ఖీట పొటనంబు సేసి తనువునం జండకాండంబులు నించె 

' నట్లు నించి నొంచినం గని శినివరుండు గృపకర్ణ కృత వర్మలతోడం 'జెనంగు 

చుండియు€ [గూరనారాచదళకం బయ్యాచాడ్యు మేన నిగిడించె నంత 

నత్యంతరయంబునం జనుదెంచి యనిలనందనుండు (దుపదనందను( గుంభసం 

భవుంచారికిం కదప్పించుకొని పోయినం బో పొమ్మని పలికి జెందం బెప్పటే 

చందం బగుటయు నిళశృలభావం బొందె నివ్విధంబున నాలుగుదివనంబులు 

_ నొక్కర్మాతియు నేనగుదివనంబులో ని రుశది గడియలు నిరువది యొక్కవే లట్ట 

లాడ భండనంబు సేసి పాండవబలంబుల నుజుమాడి పేరడవి *గాని కాల్చి 

__ పొనుంగువడిన శకార్చిచ్చుశై వడిం *గుదిసి యమ్మహాత్ముండు. 

822. సీ. సంగరంబునం దన్వి నని శాంతి. బొందిన చిత్తంబుతో. దమ సేనదిక్కు 
గను(గొని *చిలుచ నోకర్గ్ళ యోకృప యోనుయోధన పోర 

నన్నొ_తి యెపుడు 

* ఇప్పుదు రేను నాచే నయినంతయు. చేసితి నింక నిశ్చింతవృ త్తి 

సుగతికి; జనం గోరి తగ నుజ్జగించెద వాణాసనంబును జాణములును 

"శే, 'చెలివి గలిగి మనుం డనీ వలికి రళ 

రాసనము ీలూడ్సి శేరివె ననముమూర్తి 
'యొప్ప గూర్చుండి సంభృత యోగనిష్ట 

నొంది కేజోమయాత్ము( డై యుండె నధిప. 

828. వ, అట్టియెడ ధృష్టద్యుమ్నుండు గృ పొణపాణియు, జాదచారియు నై భార 

చ్వాజుదెసకుం గవియుటయు నుభయనై న్యంబుల హోవోశారంబు లెషలా 

లలి, 

4, నట్లు నొచ్చినం గని ఇ కొన్ని (పతులు. 5. దొలంగ గొని పోయినం _ కొన్ని 

(పతులు. $, డరిక్రోని కోల్ళి - ఒ చ, డన. ల, 7, గలగ్గి ఇ. 
a 

1. తనసేన, మననేన - అని పాఠములు, 2. పిలిచి "యోకర్ష * అవ, 

8. వినుడు మీ కొక్క హితము (వు) - జొ. చ. రు. వ, వీ, శ. మ. ఉ, నెప్పెద 
నేను -వ. వీ.వ. 5, లిడి శేరినై - పెక్కు. (పతులు. 

ర్యా 
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825. వం 

ల్ 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
నూ! 

'నంతం దనువు విడిచి యప్పుణ్యపురుషుండు శీ పకటజ్యోతీరూపంబిన నెగసి 
సరమస్థానంబునకుం జనియె ద శ్రేజోమూర్తి యేను గంటిం గృష్టారున 
ధర శ్రనందనక ఇ పొాళార్యులునుం గనిరిదక్కాటిమానవులు గానరు సురలు సూచి 

సంతసంబునం బొదలి ర ట్లడరిన యా దుపదనందనుండు. 

ధ్వ)వ్దద్యూమ్ముయ వృుతుం డై న(దోణునికంలందు దునుముభు 2. 

సం, 7..1656_47 

గొ 
అరదమున కి చాంటి 1కుపితాత్మత [దోణుశవంబు కేశముల్ 

గరమున శె ట్టమర్చికొని ఖడ్గహాతి౯ మెడ కీదుంచి వైచెస 

త్వరముగ మాను మాను మనువాక్యముతో నరు డే(గం దప్పు సు 

ముర యని ధర శ్రజాండు దివి ముట్టు నెలుంగున బి ట్టదల్ప(గన్ , 

ఇ కెఅంగునం దునిమి యతం డయ్యట్టయుం దలయును ధరణీతలగతంబు 

- 1 | ॥ సి నిట్లు శతవృద్దుం డగునయ్య(న్ర్రుగురుండు నీదుర్మం[ తంబున( (దుంగి 

పోయినం బొంగి పొండవానీకంబు ెకొని తణీమిన మనమొనలు వెజ 

చజచి కనుకనిం బజుచెం బణచిన మనంబు గలంగి యప్పుడు నీకొడుకు 

2 లేటమొగంబులు నడుదొరలతోడం గూడ దిరిగె నట్టియెడ దుర్యోధన 

దుశ్ళాసనక సక రృ కృత వర శ్రైమ(దెశ్వరులు మాతంగంబులం దురంగంబిల 

ముందట వెట్టికొని కటకటా యనుచు నింత వుట్టునే యనుచు నింక నేమి 

గల దనుచు నెట్లు సేయం గల వార మనుచు నేది దుఏ యనుచు మరలి మరలి 

చూచుచుం జనుచుండం దక్కినయలంతిమానును శెల్లోను దలచీర వాటించు 
తలంపు లేక యొండొోరుల నిలునిలు మని పలుకుచుం గాలు నిలువక వలు 

లీల, 

824, 

వ కాలాల 

1. నంతకుమున్న = "పెక్కు (ప్రతులు. 2. వరంజోోతి రూపంబున; |పకటజ్యోతి 

స్స ఇరూవంబున = అని పాఠములు. 

1. కుటిలాత్మత - ఇ. ఒ. ద, ల. 2. |దుంచావచ్చిన, త్వరముగ - కొన్ని (పతులు. 
8. ఛల్దుసుమ్ముర =వ. వీ. శ. మ. న. కొన్ని (పతులు 

1. ని ట్లతివృద్దుం డగు - కొన్ని (పతులు. 2. బేదమొగంబులు, వెడ మొగంబులు - 

అని పాఠములు. 8. ను వెర చరచి తలచీర వాటించు - ఇ. 
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+ ఉీదిక్కలకుం బాటలిర త్తి నశ్వశ్రామ ము న్నొక్క శ₹లనం గయ్యంబి 

సేయుచుండి నీనేన కీయ ట్లగుట గనుంగొని యక్కురుపతికడకుం జని 

యతని కి ట్లనియె.. 

826. తే, బలము లిధి యేమి నలుగడం జాల జొచ్చి 

గర్గ కృ సముఖ్యు 'లేటికిం గలంగి లేట 

మొగము వడి శేల నీవును మున్ను వోఠె 

నిలువరింపంగ దగియెడు నిలుపు లేవ, 

శీ97. వ. అని యడిగిన నతం డతనిమొగంబు నూచి యాచార్యు తగుట నెప్పం 

బోయి డగ్గుత్తికవడి యూరకుండె శారద్వతుండు నెలు'వెలం కాఖుచు నెట్ట 

"కేలకు నెలుంగు చెచ్చికొని, 

828, సీ, పాంచాలపాండవ[పవముఖవై న్యంబుల [దోణుండు అలువిడి( 

క దుంచుటయును 
నుక్క_ణి పాండవు లొక్క-చోటికి వచ్చి నిలువరింప(గ లేక కీతలంకుటయును 

వాయుతనూజ( డళ్వత్రామ సచ్చెం జు మ్మని కుంభజునితోడ 

నాడుటయును 

నమ్మాట గానక ధరా్కాత్మజు నవ్వా ర్త యాచార్యు( జేర్పడ 

నడుగుటయును 

శే. భీముచేత నక్వళ్యామచామగ జము 

మున్ను *చచ్చుటకతమున నన్న రాధి 

పతియు నది నెపముగ నట్ల పలుకం జూల 
నడలి యత డాయేధంబ్బులు విడుచుటయును. 

లీ26. 

పీలి8, 

క చెనలకుం, 'బెరంగులం - అని పాఠములు. 5. గలంగుట గనుంగొని _ ఒ.ఖ. 

చ, న. బ. ళ, మ... 

1. చేర్పులేవ _ ఊ. వ. ద.వ. 2. ఫ వేల, పు లేజో= అని ఫ్రాఠములు. 

1. [దుంచుటయును = సెక్కు. (ప్రతులు; ద్రుంచుచుండ = నా. ౨. కలగుట 
యును - కొన్ని (పతులు. క. చచ్చిన కతమున = బ. 

క్త 
అ క 
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829. వ, 

880. క. 

681. వ, 

882. మ. 

శీ88. క, 

8804, వ, 

గ 

శ్రీనుదాంధ మహాభారతము 
లీ 

అప్పుడు 

గురుం డమలయాగనిష్టం | 

డిర మె యుండంగ వచ్చి ధృష్టద్యుమ్నుం౦ 

డరదము మీ:ది *కగసి త 

చ్భిరోజములు కీవట్టి కాని యసిం దునుముటయున్. 

చెప్పి యప్పుడు ధర్మనందనధనంజయులు వారింస నతం డుడుగక యట్లు 

సేసె ననియు 'నెజింగించి యిట్లు భారద్వాజుండు పడిన బలంబులు విజిగె 

నేమును నిరుత్సావుల మయితి మేనుంగుపేరినెపంజుగా " నట్టిమాట 

వుట్టుట కృష్ణకృతం బయినకపటోపాయంబు గానోవు నని “యంతయు 

నేర్పడం బలికె ననుటయు ధృత రాష్ట్రుండు సంజయుదిక్కు మొగం బై, 

వరదివ్యా(న్ర్రవిదుండు జాహుీమను ( డళ్వశ్రామ (శ్రీరాముతో 

సేయం దగువాండు దం|డితల పాంచాలాత్మజుం డట్లు ని 

షురు డై ప్లై ననంగం [ద్రుంచె నన వించుకా వారితో గూడ నా 

తురుం డై పోయెనొ పోక నిల్చి జీయలుకళా దోర్టర్బముం జూపెనో. 

తను నాధృష్టద్యుమ్నుం 

దునుముట కై. కోరి "కనియె [దోణుండు పరమా 

(స్రునిరూఢిం బరు రాము డ 

తని కిచ్చినయంతవట్లు దన కత డిచ్చెన్. 

అట్టిజనకు న్నాదుపదనందనుం డట్లు చేసిన నక్కొడు కెట్లు సేనెనో విన. 
వలతుం “జెప్పు మనవుడు నమ్మహీపతి కత( డి ట్లనియె. 

880. 

శీ81. 

లిలి2. 

లీ98. 

. కెగరి, కెగసి, కుణికి - అని పాఠములు; కరిగి = వా. 2. వట్టిదల యనసిం దును 

ముటయున్ _- ఇ. న. ర. ల. 

1 యెర్లి నేర్పడం = కొన్ని ప్రతులు, 

1, బలు డళ్వస్టైమ - _ కొన్ని (పతులు. వి, విలసద్దొ రర్పముం జూవినో - ఊ. ఏం 

1. కొొనియె = డొ. ల, 
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శ85. తే, -కృపునిపలుకులు విని దట్ట కెంపు గదురు 

గన్ను (గవ న శుజలములు (గమ్ము దేర 

బాణితలమున నొత్తి యా[దోణతనయు. 

, డిట్టు అనుం దగ. గారబారీకుతోడ, 

886. ఉ. చావులు లేవె యెందు నని జచ్చుట యొప్పచె యిట్లు లోకనం 

ఛావితు నమ్మవహోత్ము. దల వన్లై నొకం డనేవాండిమాట య 

మె వడిం చాడశి చిత్తమున కార్తి యొనర్చ సహింపగాదు గా 

జీకే విన నున్కి వాం జఇటు(గండే నను నిమ్మెయి భంగచెట్టునే, 

88. క. నాదివ్యా(న్రంబులు వా 

హాదర్చ్పము నింక గాల్పనా గురుం డాజిం 

చొ దిక్కు.మాలి సగతుని 

చే దైన్యము. బొందె నఖ యిసీ యేమందున్. 

శీ88. క. దీనికి మూలము ధర్మజు. 

డానిక్కుము గల్లురాజు నని దండితుయగా 

నే నెట్లు నేసి పుత్తునొ 

కో నా1చి త్రము కలంక యును చెవ్వగయున్. 

889. ఆ, ప్కుతు( గమట యెల్ల శ తునిచే( దల 

వట్టి తాను దునుమః బడుట క య్య 

నృన్ర్రగురున కింక నన 'నేమి గలదు నా 

యిచ్చుళాస కౌరవేం[ద వినుము. 

885, ol దొడ్డ కెంపు = అ, 

886. 1. ఆవేడిమాట - ఊ ఏద, ర.వ,. వా. 2&2, శే విధి నోర్చువాడ నను నిమ్మెయి 

చెవముకి వీ * | 
* ఇ 

887. 1.,గాల్బు టొప్పు = కొన్ని (పతులు; కాల్చు కాల్చు = స, కొన్ని (పతులు. 

888. 1. చిత్తంబు నలుకయును = కొన్ని (పతులు. 



880 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారఠళము 

840, మ. వారియుం ఖాండవులు ౯ మదీయపటు బావో*ేళ _క్తిదివ్యా(్రుని - 

ర్భరసం శాపపరీతు లై_ 'యొదుంగ ఘోరస్ఫ్సారనంక్రీడం ద 

త్రురగన్యందన వారణ! పకరముల్ (దుంగళా విజృంభంచెద 
న్సరసంఘంబులు వచ్చి యడ్డుపడిన న్టుర్వారదర్వోద్దతిన్. 

841. క, తనుం చాన శెప్పికోను టొ 

ప్పనిపని యగు నైనం దండిపరిభవము 

గనలు గదికి యి ట్లంటిని 

విను మే నే మనిన *నేమి వృథీవో దధిపాం 

ఆశి అక్షంత్సాయుభ్రూన]న లన గొరీవాయోథులు మరల ననణిల్౧ గొడంగుటు్ వం 

సం, 7_166_48 

8492, వ, అనీ సలికి మజియు ని టను మాతంశడి నారాయణు నారాధించి' 

ఓయొక్కమవో(న్త్రుంబు వడనె నది నాకు నిచ్చె నద్దివ్యసాధనంబు వధ్యు 

అవధ్యు అను 2విళ్లాగంబు లేక విరోధివిధ్య్వంసనంబు సేయు. ద(త్ర యోగం 

బున జయంబు సేకొని మెదం జూడు మనుటయు నమ్మహీపతియు ననుజుల 

సేనావతులును శంఖంబులు పూరించి సింవానాదంబులు సేసి మరలిన 

ఫేరీమృదంగాది తూర్యధ్వనులు నింగిముట్టం దురం గరింఖారథ నేమిగజ పద 

ఘట్టనంబుల నేల (గక్కదల మననై న్యంబులు మరలి యురనడించె ననిన. 

వీని ధృత రాష్ట్రుండు. 

848. అ, అట్లు గడగుకౌరచవానీకములం గని 

పాండుపుతు 'లేమిభంగి వార 

లై రెలుంగ( జెప్పు మనవుడు నమ్మహీ 

శ్వరున కట్టు అనియు సంజయుండు, 

840. 1. ముక్త = కొన్ని (పతులు. 

శీ41. 1.*యంత్త బె. చ. 2. గా దధిపొ = అ, ఆ, న. బి. 

విశద, కేం నారాయణ్యాస్త్రంబు - ఊ, ఏ, ఖ వ. లి. విఖేదంబు, విచారంబు - అని 

పాఠములు. 
శ 
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శీ4కీ. వ, ఇ తెంగునం గురుబలంబులు పురికొనం గాొంకేయులుం గూడుకొని 

నైన్యంబు 'నుసంగతంజు సేసికొని సంగర్మకిడ కమరి రప్పుడు (గీడి 
నాలోకించి' ధర్మతనయుండు. 

లకర. క గురుడు వడిన నవ్విధమున. 
బరమభయాకులత(6 బొంది పఅచియు నట వే 

తిరిగి కురుబలము పోరికి. 

+... గర ముర్ధతి నగ్గలింపం గత మెయ్యదియో. 

లి46. ౯. ఇలయును నింగియు న దువం 

"జెలలగ 'మవోరవము వారిసేనల గురుచా 

వలుక నొనర్చిన నక్కడ 

బలరివు( జే తెంచి కితోడుపడి నడశెనొకో, 

శీ47. వ. అనిన విని యమ్మనుజపసకకి నతం డి ట్లనియె, 

$48, ఆ. న్య_స్తశ స్తుం తై నయాచార్యుం జంపిన 

నెవ్వ రొక్కౌ వారి కివ్విధంబు 

బలిమి గలుగం జేసి రలుక మె ననుచు నం 

దియము పడ(గ నేల తెలియ వినుము. 

శీ4ల. చ. జనకు నధర్మవృత్సి మెయి. జంపుటక్రై తల వళ్లు నొక్కురుం 

డన విని రి త్త వోవునె మహోద్భుతశార్యము న(న్ర్రుపీర్యముక౯ా 

మనము జగంబు( గన్న యతి మానుపవి క్ర మశాళి వీని నె 

వ్వని *కెదురంగ రా దనంగ (వాలిన |దోణసుతుండు భూవరా, 

లీ 1. బురికొల్చుకొని- టబ. " 

వశీ. *, సంఘటింవ . అ. ఆ, ట. బ; గవయు తెరంగు = గ, 

ఖ48. 1. మవోవ్థావము - గు. ఖై. తోడుప్ట నడచె - కొన్ని తులు 
, జో 849. 1. మనము బలంబునుం గల యమానుష - ర. స. వో; మనమ చలరిబును గలయ 

మోనువ. కొన్ని (పతులు; మనమున | నమ్మియుండినయమానువ. _ వ చ. 2. క జయింప 

రా దనగ ద, న, వ, 



6$2 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

850. తే, జన్మవేళన యాత డువైల్బశ్ళవంబు 
భంగి *హేపించ. బృథివి గంపంబు నొంద 

నప్పు డతని కశ్వశ్చామ యని యొనశ్చెం 
బేరు జనములు విన నళరీరవాణి, 

551. వ. అతండు నూవె కౌరవనై న్యంబు నిప్పటినంరంభంబునకుం గారణం బని 

చెప్పి చెండియు. 

తీ62. ఆ. అనఘ నిన్ను శిష్యుండును ఛార్మికుండు స 

త్య వతుండు నని మపహోదరమున 

నడిగె నీవు ధర్మవోనికి నోర్చిన 

గురుడు నిశ్చయించి. గొడుకుబావు. 

ల5లి. క. చలము గొని యిట్లు వడయంగ 

| వలయునని జేరాజ్యంబు దీన వచ్చినకలిమిం 

గలుగునె వింపుం బేరును 

వెలి మైతిమి లోకమునకు వేయును చేలా, 

శీర్4. వ, అదియునుం గాక, 

శికర. మ. వల దిళ్లే లని యేను బేకెలు(గునకా వారించుచుం కాల(గా( 

దల యిశేటికి( బట్టి (ఇవ్వ నడిచెలా ధర్మ*|పణాశం 'జెదం 

దలంపం డా(గవావృ త్తి. వార్ష తుండు దథ్రై న్యంబునం (గోధవి 

వ్వూలు: డై యీతన్నివె వడిం బడక యశ్వశ్ఞామ నై రించునే. 

856, క. మనసేనల నొక్కెత్తునం 

గొన6 దలంచి కడంగి వచ్చుగురుపుత్రుని మా 

లవ0, 1. ఘోషించె - చెక్కు. (పతులు. 

8052, _. 1.వతుండ వనిశ్వ ఒ. ఘ.త-న. 

లీర్కి, 1. విజయంబు = రం 

శీరర్, = 'వకారం బెదం - ఉ. ఐ. ఠ. 
చో 



(eo) 'డ్రోజణ సర్వము . సంచమాళ్యాసము 

ర్కొన ధృష్టద్యుమ్నుని గా 
వను శక్యమె నీకు నిఛటిచారికి నధిపా. 

$ర5్/. వు అనినం గోపించి యనిలనందనుం డాసం[క ందననందనున కి ట్లనియె, 

శీర్రి. చ. అడవుల నుండుతాపసులయట్టులు వల్కెదు రాజనీతి యి 

ద్హైడంబడి చేయ వచ్చి వథ కొల్లమి యొప్పునె ధర్మనిష్ట "యె 

క్కుడం గల "దాసథ జా (దుపదకళ న్యకపాటున కిట్టి వెన్నియుం 

గడుకొని చేసినా మనల గల్మష మొందంగ నేర దర్జునా, 

$59. “కే. అరులు మనమీంద నురవడి నరుగుదేర 

నేము సిడిముడిపడుచుండ నిట్టు అనుట 

'యొప్ప దురిసినపుండుల నుష్పు వెళ్లు 

దరయ దీనికి నిన్ను నే మందు భార్ధ, 

$80. క. కురువీరు లెటుంగుదురు నను. 

గురువీరులతెటంగు నేను గొంత యెజు(గుదుకొ 

ళర!పరిఘు పవారణములC 

బొంగొనియెదం గాక చారి( బోనిచ్చెదనే. 

841. వ. అని పలికె నప్పుడు ధృష్టద్యుమ్నుండు వీభత్చున కి ట్లనియె. 

060, చ. వెరవును లావు లేని పజ “వేయువిధంబుల దివ్యకాణవి 

స్ఫురణము నూపిచూపి పొరివుచ్చె మహో(గత ధార్శికుంణె య 

గురు: డది గాక యే నతని గూల్పన పుట్టినవాండ నింతప 

ట్రరయక నన్ను 'నిట్లు నెడనాడుట పాడియె నీకు వానవీ, 

868. కం పిశృసఖుం డగుఖగద త్తునిం 

వితామపాుుం డై_నవృద్ధు భీష్ముని సీవు 

ద్హతి: జరపుట పుణ్యం బే గి ఇ 

(పతిపీరుని. జంపు శుల పొపం బ్యన్. 

860. 1. పరికర వరిభఘుంబుల = వమ. 
శ్రి 
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834 శ్రీనదాంధ నముహోభార తము 
వా 

౨64, కం భూనాధథుఃడు బొంకండు. విను 

మేనును ధర్మంబు దప్ప నిది యేకికి మి 

ఛ్యానింద కేళ్చిష్యవం చకు( 

డైన గురుడు సచ్చె గెలువు మరినై న్యంబున్. 

8685. ఆ, అనియె ననుడు సంజయున కాంవిశేయు. డి 

ట్లను మునీం|దకాతు( డై న (దోణు 
నటు సేసి యడ్దురాత్కు. డ మ్మెయిం లల ణు ది 
వినుచు నచటివారు గనల చెట్లు. 

ఎవి (దోణునరిఖీవంబునవం గోటీంబి నొత్య్రొతీ ధ్ ల ష్షద్యూయు జ! నాక్షేవించుథ 2 = 

సం, 7...169_8 

866. సీ, అనుటయు నాసూతతనయు. డవ్విభునకు ని ట్లను నతని రూకేతాముల 

నరు' డుపలతించి తొరంగుళన్నీరితో నిట్టూర్పు నిగిడించి యిట్టి రోయత 
మాట లేటికి నన మాలు వల్కక హరి ధర్మపు తాదులు దలలు *వంప 

నలిగి సాత్యకి |దుపచాత్మజు( గనుంగొని నీజిహ్వా దునియదు నీశిరంబు 

శే. వగుల దమ్మెయి గురునకు. బరిభవంబు 

సేసి యిమ్మైయిం బలుకంగ6 జేయునదయు. 

గలదె యీోరాజుసన్నీ ధి? గాన (బదికి 

తింక( బలికిన నోరు ('వేయింతు( జుమ్ము. 

867. క. తనమాజు యని గంగా 

తనయు శిఖండియ వధించైె. దత్కార్యం బా 

తనికి. (బాయ మైన బనిచెం 

దన మనుమని. ఐబనుపునేంత దగదె నరునకున్, 
Cal 

864. 1. శివ్యమత్సరు డైన = చ, 

వీ65. 1. బలుకంగ నచటి వారలు గనల రెట్లు = కొన్ని (ప్రతులు. తొ 

866, 1. కన్నీటితో _ ఓ. ణ. వ; కన్నీళ్ళతో న, ఏ. వాల్చ-ర. 
ళ్ 

న 



గో ఇవర్వుము _ వపంచమాక్వానము 605 

868. న. జశిఖండియు నీవు నుద్భవించి పాంచాలక్రులంబు గీ_ర్తికిం బుణ్యలోకంబునకుం 

869. క. 

వాసితి రనిన ధృష్టద్యుమ్నుండు నవ్వుచు నతని నవలోకించి, 

టైరించిన నెలటు(గవు ల్లి 

| చార్మి తము దలంవ ీనన్యళరకృత్త కరుళ 

870. శే. 

871. క శ 

శీ7బి. వ, 

భారి కవు జంపి తదియు 

పవీరజీన్యవహార మే ఏ వేకవిహీనొా. 

అతడు నీలొమ్ము (దొక్కిన యపు డొకండుః 

“వేయం జాలన యగ్గురుసాయక ముల 

జాండవానీకములు విచ్చి పాట 'నెన్ని 

యెడల మార్కొంటి వాతని నెలుంగ 'వెట్లు, 

వలవని [పేలరిమాటల 

నలిగింపకు నన్ను నేమి యాడిన నింకం 

దల 1 బెన్వ నేయుదుం గురు 

బల మదడె 'పురణించె బడలయవజుతము రమ్మా, 

అని పలికిన శినినరుండు 'రోమోగుణిశలోచనుం డై కోదండంబు రథంబున 
నిడి గద వుచ్చికొని మాటల నలి? చేని (వేటున శితంచెద ననుచు ధరణికి 
లంఘించి కవిసినం గని శేశవుండు పనుపం బవనతనయుండు రథంబు డిగ్గి 

రయంబునం జని పట్టి యాఅడుగులకొలంది నిలువరించె నట్టియడ సనా 

జేవురి డాశె నేయు నుద్దేశించి మిమ్మును కాంచాలురం గడచినబింధువులు 

మాకును మమ్మును మిమ్మును మిగిలినళాంధవు లాపాంచాలురకును 

వారలకంచు మాకం శు నెక్కుడు సుహృజ్ఞనులు మీకును లే కునికి బెల్లం 

బిట్టిమీలో మీశెరవుపడం దగు'నే యలుక *దక్కు మనునెడ నాధృష్టద్యు 
మ్నుండు వడముడితో నతనీం ఐట్టక విడువుము నాశేతంగాని నీచేత నిలు 

869. 

871. 

872. 

1. వనంశర కొ త కోని (వళులు, 2. చాంపొరమెయిది విళమహీనాంద. వ. ట్రోర కృర్త -ాకొగ్టు ( 8 క్ 
1. పురుడి చె అనో జ, దు, 

1? రోవలోహిత నేతుం డై = "పెక్కు. (పతులు. 2. రేవపడుట = న. 8. మా 

డ(నునునెడ - ఉ. ఊ. ప. ఈ, 
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శీ7లీ. క. 

శీ74. క. 

4 

85, వ. 

876. క. 

Pa 
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వండు నేనొక్కచేతి భూరిశవుండనే యేల యడిచిపడియెడు ననవుడు 

నాఖీమ'నేను బాహువులలోనం దిరుగుడువడుచు నురగంబుచందంబున సాత్యకి 
రోజు చున్నం గృపస్త్పయుధిస్టిరు లయ్యిరువురం [బయత్నంబున వారించిరి 

తదనంతరంబ, 

'భేరీమృదంగశ ౦ఖము 

హో*రవములు 'నెలంగ జాండచవానీకంబుం 

'గౌరవనై న్యము6 చాకెను 

వారిధు తలొండొంటిం చాంకువడు *వమరంగన్. 

మును[దోణుని. బొలియించితి 

మని పొండవబలము *బలియు నశ్వశ్ఞామం 

గొని కురుసేనయు న_త్తణీ 

ననూనగర్వమున నుద్భటాటోవనునన్. 

"వెనంగం దొడంగ నప్పుడు (దౌణి దుర|ోధనుం గనుంగొని. 

అనృతంబు వలికి (బది కెద 

మని చూచినరాజుమూ(క లన్నియు నె్టె 

యనీ( బడియెడునొ యమ్మెయి 

గనుకని( "బజచెడునొ చూడు కన్నారంగన్. 

అనీ పలికి నియతుం డయి యతండు నారాయణా స్త్రంబు [1పయోగించిన. 

ధరణీచ|క్ర్షము దిర్జరం దిరిగి మార్తాండుండు "గుంఠీభవ 
ర్కిరణుం డయ్యె దిశావిళానము వడంకెకా మి"న్నదిర్చె౯ మహీ 

874, 

876, 

1. రావము నెలంగ = కొన్ని (పతులు, 2. వున గడిమిన్, వున మరలన్ - అని 

పాఠములు, 

1. వధిబుంచితిమి, బొరియించితిమ్ - అని పాఠములు. 3. "లెల్ల నశ్వళ్తామం = 
వ, ఏ. ళ.-మ.-కొన్న్ ప్రతులు. 

1. పోశెడినొ _ చెక్కు. ప్రతులు. 
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. ధరసంతానము 'లోలి (గ కాద ల ను|ద్భాంతంబు లె యంబుధు 
ల్వొరలెం గట్టులమీంద బిట్టపిడుగు £ల్మో నెక క మవోద(గతన్. - 

879. వ. ఇట్టు 1ఖీకర్మప్రాదుళ్ళావం వైన యద్దివ్యసాధనంబు మండలార్థచం ద్రభల్ల 
నారాచథతుర (పముఖంబులు ననలమయంబులు నగుననేక దేదీప్య మానమార్గ 
అమూర్తులు గైకొని కౌంతేయనై న్యనంతానం బంతయు నొక్కపా 
యగాం గవిసీనం గని 'తెంపుపెంపునం దతె సనికనికరంబులు వివిధవిళిఖం 
బులం బరపుచు నయ్యయిముఖంబుల మగిడించుచు *బలువునం గడంగినం 
బొంగుచు నింగిని నేలను నడుమను నాభీలజ్వా లాచ్చటాజటిలంబిగా. 

+టైవయి నడరి యమ్మువో(స్ర్రంబు చతురంగంబులం (దుంగించుచు నెదు 

రెంకెంత చెనంగె నంతంతియ "పేర్చి యేర్చుచుం బజవం దొడంగిన నమ్మొ 
నలు పటివందొడంా నప్పుడు నఠరుం దూరకునికి సూచి నారాయణుండును 

నతండును వినుచుండ ధర ఖ్రసూనుండు సాత్యకిధృష్టద్యుమ్నుల నాలోకీంచి 

యి ట్టని యె. 

880. సీ. ఆనభం భాంచాలి గాసిసేయంగ నుపేతకుం డయి చూ. * 

బెక గ్రాం[డం గూర్చి 

కొని బాలు నఖిమన్యు( గూల్చె నించుకవడి యాఃగిన నర్జును6 

డగ్ని( జొచ్చు 
ననువగ మనల నాశనికిం దోడ్నడం బోవనీ కాల నమ్మెయి నిట్టిధర్మ 
పరు: డై నకలళసంభవుతోడ సరివచ్చు టుచితంబె యీవచ్చునుజ్జ్వ లాగ్ని 

శ. వలని కఠిగెద మీరు మీ వాపానులును 

జాటిపొం డెక్కజేని నప్పార్దుకోర్కి 

యంత సఫలత: బొంచెడు నచ్యుతుండు 

నెట్టు దనకు రుచించెం చా నట్టు సేయు, 

878, 

879, 

880. 

1. (గక్కునం గదలె = చెక్కు (పతులు. ది, (లోనె న్నమోఘోగతన్ = చ, వ, 

+ (|దుతద్విత్వ సంధిగా చూడవలెను;) [లోచె న్నితాంతధ్వనిన్ = వీర లి. విమే 
ఘో|గతన్ ౬ ర; విమోఘో,గతన్ - కొన్ని |వతులు, మోనో ర్ 

% 9 ళా » 

1. ఖీకర పొదు ర్యానం వన యద్దివన్ల- పెక్కు (పతులు: భీకర్పోకారం్మ బై దుర్వారం 

బయిన యద్దివ్య = వా. వీ బలుపునం గడంగిన = కొన్ని (పతులు. 

1. దనకును రుచియించునట్లు "సేయు.- “సెక్కు. (ప్రతులు. 
౧ 

శ్ర 
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నా 

శీ8!. వ. అనీన వినీ జనార్లనుండు _సత్వరుం 2 “వెద్దయెలుంగున నెలవారును విన 
ది య ద య 

వై నీకులా కా సామువాయరథంబులు డిగ్గి యాయుధంబిలు వెట్టి నిలు 

వుండు భూమిగతు అగుసిరాయుధుల నిమ్యవో(స్త్రం జైబియుం జేయ దది 

యెట్లనిన నిట్టగుట దీనికి (బతివిధానంబుగా దీని నొసంగినమవోత్ముండు 

విధియించె ననుటయు సకలజనంబులు నమ్మాట కియ్య కొని యట్లు చేయెం. 

జాచినసమయంబున సమీరనందనురిడు. 

882, చ, డిగకుండు నావానంబులు గడిందిమగంటిమీ గోలుఫోవ మీ 

రు గడంక దక్కి. ెట్టకుండు రూపఅ నాయుధముల్ మవోన్ర్రుళ 

క్తి గెలుతు గో తభిత్కులిళతీ వశరంబులీవై భనంబు భూ 

రిగదవివోరభంగియు నరి[పకరంబులు పిచ్చలింప(గన్. 

888. వ, అని బరవనంబు సేసి శంఖం బొ త్తి మల్ల చజిచి సింనానాదంబు నెలంగ 

నళ్వత్థామీకు మార్కొనుటయు కెనఫ్యిరుం డదల్పుతో నన్నారయణా 
(స్ర్రంబు నిగుడం జేసీన, 

రికీ, క, అనలశి భానద్భృళము లగు 

ననేకణాణములు ఫీమునరదము వొదువం 

గని యమన యోధులు "వా 

వానములు వెస డిగ్గిపెట్టి 'రాయుథము లిలన్. 

కరర. వ, పచాళిజనంబులుం గై దువులు వెట్టి రప్పు డద్దివ్యసాధనం బెవ్వరికి జాధ్ 
కంబు గాక యాఖీమే సేనుచెసీకు మొగం బగుటయు. 

86 క, నరుండు గని సత్వరంబుగ 

వరుణ్యాస్త్రం జేయుటయును చావిరి నది త 

ఏ8ల్లీ, క్షే!  సంపతత్కులిశతీ[ వ = శ తి; నేన 'మత్కులిళలీవ et వ. ఖ. చ. శ. మం 

ల్లి ధీరబుద్దిభూరిగను వివోర = ల 

88 1. ర. ప్రతిలో ఈ వచనము లేదు 2, ను - కొన్నిపతులు. 8. నవ్వి యతం డ 
దల్పుతో ఎంకో, పెక్కు (పతులు? 

B84 1, రాయుధచయముల్ - కొన్ని |వతులు. 

సద్, L. 
Cal 

చెచిర, విడిచిర ౨ అని పాఠముబు ల. కమోఘం బగుటయు ఈ, ఓ డ.త. 
f 
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* త్వరుషత మా నెఢ నట్లుగ( 

బరగిన గురుసుకుండు వెద ద్ద ఫబలం జిసెక్. 

మ 

_: ఛారాయడా(స్త్రవీడితం డడలీముం గృష్టాథ యులు రోథంబు డీగ్గం జేయుట += 
నం, 1-112 

$87. న .ఇవ్విధంబున, నశ్వత్ఞానమ యమ్మహ్మోన్ర్రందు దీపింపం జేసిన నది పేర్చి 
కార్చిచ్చు వొదవు చందంబున సమీరనందను? జుట్టుము క్రై నట్లు సమరవిముఖు 

లై. యేమియుం గాకున్న ధర్యనందనాదులను బలిమి వదలనిచలంబున 

ననలంబుచేతం బొదువంబడికవృకోదరునిం గని కృష్ణాగునులు చేరు డిగ్గి 

జరి _త్తచేతులం వాలి వారుణా(న్త్రంబుక తంబునం బెద్ద గాలక యున్నయా 

ఫీమున్ రథంబు డిగ్గః (దోవ డిగక బిగిసిన నచ్యుతుం డతని కి ట్లనియె, 

జ 

886. క, ఇమ్మవ్మోన్ర్రంబు( గడిమి మై. (గమృ్మణీంప 

'నెవ్వరికి రామి జేసి కా కేము శక్యో 

మైన నూరక యుండుదు మయ్య వలన 
దుడుగు నాబుద్ది విని డిగనులుకు "తకు, 

889. వ. అనుచు నతని నిరాయుధుం కేసి యర్జునుండును దోడ్పడ నరదంబి డిగ్గ' 

(దోశె ని -తైెఅంగున( బాండవనై న్యం బంతయు దై న్యంబు నొందుటయు 

నారాయణా న్హ్రంబు [పేశాంతిం బొంద దదనంతరంబ. 

_ శ90. క, వారి వనుప వారిబలములు 
ఆర్య 1 పురికొని వాహానివితానములు శ స్టా స్తో 

ద్దురభంగి నొప్ప నడఠెం _ 

రుసినలమీ(ద6 దూర్యఘోషము క సెలంగన్. 

$87, 1, వదల్థమి ననలంబ్బచేశి జ్ఞ ల. శ. షు. - సెక్కు (ప్రతులు. శి. చేతులు మొగిచి 

రయంబును బారో. డ, 

889. +, శాంతం బయ్యె, శాంతత నొంచె . అని పాఠములు. 

890. 1, విలాసములు - కొన్ని ప్రతులు. * 8, లెసగన్ = శ. మ. కొన్ని (ప్రతులు, 
| * a 

% శ 
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891. వ. ఆసంరంభంబు సూచి సుయోధనుం డశ్వజ్ఞామతో నింకను నమ్మవో, స్త్రంబు' 

(పయోగింపు మనుటయు నతం ఢది పునః, పయోగ ౦బున కర ౦బు గొ 

డట్లయినం (బ యోగించినవారిని నధియించు నిట్టగుట గురునకు వర 

దానకాలంబునం గేశవుం 'డానతిచ్చె జావోటములు “రెండును నొక్కరూవ. 
కావున నమ్మహనీయా(స్త్రంబు పగతుర నోడించి యంశటికోడం చెగియె 

గృమ్టం డీయుపాయంబున నప్పరమసాధనంబు గడపిపుచ్చె మన మేమి నే 

యుద మనుచు నీట్టూర్చు నిగిడించె ననవుడు నాంబి కేయుండు సంజయువ 

కి ట్లనియె. 

లీరిల, క, నారాయణా, మ్మ్మెయి 

నె రిచమూసంచయంబు వధియింపక పో 

రారాజును (చౌణియు చా 

శేరూపున సంచరించి 3ెటీంగింపు తగన్. 

898. వ, అని యడిగిన నమ్మనుజపతికి సూతనూనుం డీ ట్లనియె. 

894. క, ఆమనుజపతికి నళ్వ 
ధామ యటులు నెప్పుఖీయు నతం డన్యా(స్త్ర 

సోమంమిన. వాండవసే 

నామర్గన మాచరింపు నావుడు. గడిమిన్ . 

8905. కే, (కాణి గౌంశేయనేనమె వాణవితతిం. 

బరగం జేయుచు నాచార్యుమరణ మంత 

రంగసంతాప మొనరింవ నక్కొ_జముగం _ 

దణీమి పాంచాల*ీతనయుని. చాంళె నధిప. - 

896, తే. ఆాంకి యిరువదేనమ్ము లుద |గవృ త్తి 

వతనితనువునం బజఅపీ రయంబు మెజయ 

మజియు నిఠువదిమూ? డు గమార్ష ణములు 

నిగుడ( జేసిన నాతండు వెగడుకడక, 7 

గొ గా 

§9!. 1. డాదిమూ ర్తి యెన నారాయణుడు =. ట. బ. వ. 

తీర. _1. తనయుతో _ కొన్ని (పతులు; బలముతో = ఊ, వ, 
"A 
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801%, వ, +నిశితనారాచంబుల నొప్పించినఎ గోపించి, 

898, మ. గురుపుతుండు గడంగి నూతుేహొరులం గోదండముం గేతువుళా 

ధరణిం గూల్చినం జూచి సొత్వకి సుదొద్దళ్యంబునం చాయడుఖ 

, శర మొక్కంటన మూర్చ వుళ్చి వెస ధృష్టద్యుమ్ను ఫాలంబు ని 

ష్టురనారాచీవాశంబు సేయుటయు చాజుం దేర్తివె సోలినన్. 

909. వం కనుంగొని రోనసషపూదరబులు మనంబునం బెనంగొన గిదిటియు కథీమనేనుం 

డను గవిసిశకా బాసట యె ళికుపాలపొ [తుం డఉగుయునరాజును నూళవుం 

డగు సుదర్శనుండును !బెరవుం డగు నృద్ధజుత్తుండునుం గూడుకొని 

యయ్యావురు నయిదయిదుసాయకంబు లేయ నక్కుంథభనంభవనంభవుండు 

వానిం బంచవింశతీకాండంబుల ఖండించె పొట్టు దొడంగి యందఅకు నన్ని 
రూపు లై యేసునం బోరుచుండి [పచండభల్ల|తయంబున భుజంబులు 
శిరంబునుం దునిమీ సుదర్శనుం గృశాంతదర్శనంబున కనిచి పౌరవు కరునుం 

దలయును నటికి విశిఖశిఖలం “జేదికుమారు కి మందించి మదంబున సింహా 

నాదంబు సేసి శంఖం బ్ _త్రీినం జిత్తంబులు గబంగి పాంబాీలురుం' బాండవ 

బలంటులుం జలం జెడలి పాణినం బోక నిలిచి భీమార్దును లమ్మొన మరల్చి 

రప్పుడు పొకశాసనతనయు.6 డతని నిలు నీలు మని యదల్చి సంరంభవిజృం 

భితుం డె ళు 

మ్ 

ఇ 

400. క. గురునుత నీదుభుజావి 

401. 

స్పురణము దివ్యా(న్త వీర్యమును గురుధరణి 

వరుదెస కూర్మియు. సేబూపీతి 

కిదెరలకుమీ యనుడు నతండు దిప్తాకృతి యె, 

మ, నియతిం బావకణాణ మేయుడు మవోగ్ని జ్యాలి కామా లిక 

ల్ల యసందో వారథ| వజద్విర్గద మాలాసద్భట। శేణి కా 

898. 

899. 

40. 

* 1. శలయుం డ.త. 9. మువేశనేయుడును ద. వ. వీ. 

1. పౌఇడకుం డ డగూం డగ వ. 2.,సాయకంబుల = కొన్ని [వకులు, లి. మర్దించి- 

కొన్ని పతులు. 4. లురుం బవమానసూనుండు ల్లోనుగ్గాగని ప్పడవబలంబులుం- 

శ. మ, “పెక్కు (పతులు. 

1. జూచెద = పెక్కు (ప్రతులు. మో తిరుగకుమీ = ఊఉ. కఠ. 
ఇ 
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తయముం జేయుచు సర్యకగూతభయదా కారంబునం జేర్చి 'య. 

త్యయ కాలజ్వలనోద్దతిం గవిసి యేళా చొూహిణిం (దుంపంగన్ . 

402 క, కురుసేన యుబ్బి యార్చుచు 

హరియు నరుడు మడియుదురు శరానలశిఖలకళా 

సరి గలే (తిభువనముల 

గురుసుతునకు ననంగం దూర్యఘోషము 1 వైన(గెన్, 

408. ౩. ఎల్లిదివ్య వాణంబులు( పేబొల్ల వోవ( 

"జేయునట్లుగ (బహ్ము సృజించినట్టి 

క్ర _ర్తనీయమహో(స్త్రంబు గీడి మంత 

నిస్ట యొప్ప. (బయోగించె నృపవరేణ్య. 

404. వ. ఆబవ్మో(న్త్రుంబుచేత నద్భుతం బగునశ్వశ్ఞామయాగ్నేయ్యాన్ర్రంబు నంకీరా 

“ బగుటయుం గై_టభాంతకుండును గిరిటియుం జాంచజన్య దేవదత్త ంబుకల 

పూరించిన జాండవనై న్యంబున _ సింవానాదశంఖ భేరీమవారావందుల 

నెలంగెం గారవసేన *లేటమొగంబు వడియె నప్పు డగ్గుకునందనుండు. 

405. ఆ "తెల్ల మయ్యె నాకు దివ్యా(న్ర్రబలము ల 

కునికి 'సిగ్గుమాలి యనికి నింక 

గడంగ నేల దిని నుడిగదం గా కని 

యుల మున. దలంచి విలు వ చ, 
య ం ఏ 

406, వ. అరదంబు డిగ్గి తొలంగి పోవంబోవ. 
Poa 

401. 1. యంత్యయ = ల. కొన్ని (పతులు. 

402. 1. లడరెన్ = కొన్ని [వతులు. 

408. 1. బొల్లువోవు _- కొన్ని (పతులు. - 

404. 1.లోత్తినై కొన్ని ప్రతులు. రి వెడమొగంబు - కొన్ని (పతులు. 
405. 1.రిక్కుమాలి _ ర. | 

a] 
Ca 
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407. క.*బిగి 'దొలంకాడ(గ నేలకు 

408. వ, 

ముగి శీలొకో డిగె నన(గ ముందట. దోంచెన్ 

విగతదురితక్వ్యభాసుం 

డగు వేదవ్యాసు డమ్మవోపురుషునకున్ , 

అటి అక త్థామవ వ్యానుంయు గృ వ్రాడ్డుగులమవామ సెన్ఫుట ౭౭ 

సం, 717238. 
~ 

.తోశిన వినయసం[భమంబులతోడ వినతుం డై గడ్గదకంతుం డగుచు 

మునీం (చా మదీయం బగునా గ్నేయాన్రుంబు జ వృథ మయ్యె నిది యేమి 

మాయయా మెలబుంగ నురానురగంధర్వాడిజాతులకును దుస్సవాొం 

బయినయద్ది వ్యసాధనంబు మనుష్యు లగు కృష్లార్లు నుల దహింవ( జాల 

దయ్యె ననవుడు నాతపోధనవర్యుండు వినుము నీనంశయంబు వాపెద వని 

యతని కి ట్లనియ. ల 

409. ఆ. ఆదిదేవుం డైన యవ్విష్ణు( డఖలలో 

కాభిరమణార్ధ “మై జనించి 

మహితతపము సేసె మైనాకనై లంబు 

. నందు. బెద్దకాల మభవుగుజిచి. 

410. సీ. పవనాళను(డు నూర్ద్వజబాహుండు నగుచు నన్నారాయణుం డతిఘోరనిష్టం 

జలుపునాత పమున సంతుష్టు( డై జాలళ రేఖ 'నొప్పారుజడముడియును 

కూలపినాకాదిసుకీమ్ పా దాయుధముల 'వెలిగెడుచేతులు విలనదురగ 

యజ్ఞోపవీతసమంచితవతంబు శోభిల్లంగా. బొడసూవె శంభుం ఇ 

407. ౨1. దళుకొత్తగ ఇట. 2. లకొ యొరగ = సెక్కు (వతులు. 8. తనిర్భానుం 

లా డగు వేడ - అ. ఊ. కం, మ కొన్ని ప్రతులు. 

408. 1. నిరర్దక మయ్య, మ్య యయ్యె = అనీ పాఠములు. 

409. 1 మరుగు బెంచి = ఊం, 

410. 1. నొప్పిన = కొన్ని ప్రతులు, 2. మహితాయుధ -గ. జ, య, వీ; +నునిశిత = ఉ. మ. 
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కే డపుడు వదాకు డష్విరూపాతునకు ధ 

రాతలము జానుపాణికిరంబు లొంద 

(మొక్కి. నిలుచుండి నుదుటిపై మోడ్పు గోలు 
భక్తిం గదియించియి ట్లని (పస్తుతించె. 

411. 5. స్థావరములు జంగమములు 

నీవలనం గలిగె: దద్వినిర్మలరజూ 

(పావీణ్యము దగం |బభువుల 

1-కేవారల కైన *నీవ యిత్తు మహేశా. 

412. కః మరలాదిగం గలజీవులు 

పురుషార్థ చతుష్టయంబు ( బొంది సుఖిత్వ 

స్ఫురణము నొందుట నీదగు 

కరుణాలిశయంబు వడసి కాదె కపర్టి. 

418. క. వేదములు ధర్మీచాచక 

వాదంబులు' దద్విలాసవంతం బగుధా 

(తీజేవోత్యరము భవ 
(క్పాదుర్భావములు గావె జికా రేందుధారా. 

414. క. నినుం దనుయగా నతినిర్మల 

మనన్సమాధి[పకర్ష మగ్న తవలనం 

గను(ంగొని త దూపభజన 

మొనరించు మహోత్ము.( డమృత మొందు( ]ేబకుపతీ, 

415. వ, ఆనీ మజటియు ననేకభంగులం (బమ్తతించి దేవానిన్ను భక్తి భజియించు 

వాకు ననన్యసులభపభావం బొసంగు- మని యభ్యర్ణించుటయు దేవముఖ్యుం 
డగువిష్ణుదేవుం |బసన్న దృష్టి నాలోకించి యప్పరమేశ్వరుండు నీవు నర 

e 

&11. 1. శవిధమున కైన -బ,వ. 2. వరము లిత్తి_ ల ,ల. =? 

418. 1. వాక్ళయ్ ౨ స; పాలక వాదంబులు -వ. ౨. పార్వతినాథా - తృ 

414, ఓలినాకీ _ఊ. ఏ. 
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+ 'మరగంధర్వకిన్న రగరుడోరగాదిభూతంబుల నవలీల గెలిచి పరమచేతో 

విరాజమానుంశ వై_ వర్తింపుము నీకు న న్ర్రంబులకన్ర్రంబుల నగ్ని జలంబుల 
నళనినార్జ)ంబునను శుష్క ంబునను స్థావరంబునను జంగమంబునను జావు 

నొప్పులు లేకుండంగలయవి దొడరిన ననై నీజయింపు మని వరం బిచ్చెం 

గావున నన్నారయణుం డీవిజయ్యుం 2 నెగజె నకనియంద జనియించిన 

నరుండును నట్టివాం డై కూడి సంచరించునరసఖుం డగునద్దేవుండు నిజ 

మాయావి శ్లేషందుల జగన్నోవహానుం డ్రై డ్రై వివారించు నమ్మహోత్మ్ను లిరువు 

రును దానవుల వధియించుటకును ధర్మసంస్థా సనంబు "ఛీ ంయుటకు నె వలసిన 

' యప్పుడెల్సిను జననాడిక్ళశ్యంబులు గై_కొని *వినోదింతురు వారలు గడా 

యీకృష్ణారును లని చెప్పి కృష్ణ దైవ్వపాయనుండు వెండియు ని ట్లనియె. 

416. క. నీవు. దప స్తేజోవి 

చ్యావిభవసమ[గమూ ర్తి వగు దైవమ నీ 

కే వినిపించెదం దెలియం 

గా విను వారలకు నీకు గలయంతరముల్ , 

&17. శే. శుభ మగు నుర్విమృ త్రిక సురుచిరంపుం 

(బతిను గానించికొని యందు బరము నావ 

హించి పూజావిశేషంబు లెల్ల( జేసి 

నీవు దొలుమేనం గొలిచితి నిష్టతోడ, 

418. ౪. వారలు లింగాధిప్టా * 

నారూఢు3గా. నొనర్చి యర్సించిరి భ 

'వ్యారాధనపరు ల్ మును 

+ గొరిపతి నతులనియమకల్పన 1వెలయన్ . 

గ్ 

ఇ 

ఖు 

సురాసేరగంధర్య = ల. వ. వీ. శీ. న. వా. -కొన్ని వపులు. | 2. గెలువు మని. 

వ. ఖి, విజేయుం డై - శ. వ. సెక్కు (పతులు, "4 వివారింతురు- ల 
416. 1. 

లి. 

418. * 1. వేళన్ = కొన్ని వతులు, 
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శో 

419. వ. ఎ ్ తెజంగునం చేసినను బర మేశ్వరారాధనంబు నర్వార్థసాధనం బగు నందును. 

శనీ0. మ 

ళ్ 

లింగంబునందుం బూజబించుట 'యర్శ్నయం చాగాధించుటకంటు ననేక 

గుణంబు లెక్కుడు గావున లింగార్భనపరు లగువారల *నర్చారాధకుండ 

వగు నీకు నెట్లు జయింప వచ్చు మీమిపూర వజ న్మంబులయర్చనంబుల ఫలం 

బులు చారతమ్యంబులతో ననుభవింసవలవడే యని 'తెలియం బలుకుటయు 

నళ్వశ్రామ పులితాంగుండును సమాహితాంతరంగుండు నై రుదునిం. 

దలంచి నమస్కరించి గేళవుం గొనియాడి పరాశరనందనున కభివందనంబు 

“నేసిన నమ్మవోమ:ని యంతర్జానంబు సేయం చానును మరలి వచ్చి నిజ 

రథారూఢుం డై యరుణగభ స్త య న్తగిరిసమీపంబున కరుగుట్టం గనుం 

గొనుచు€ గురుపతిపాలికిం జని యతనికిం గొలోచితం బెజింగించినవాం డై. 

బలంబుల6 దివియ నియమించె నట్టు తిరిగి దీనంబు అగు నాననంబులతోడం 

గారవులు విడిదలకుం బోయిరి పాండవులు బహుతూర్యనినదంబులు సీింవా 

నాదంబులుం జెలంగం బొంగారినవము[ దంబు చందంబున నుల్చసిల్లునె న్యంబు 

మగిడించికొని నిశ్చింతంబు లగునంతఃకరణంబులతో ( గృష్టోపలాలితు లగుచు 

" నిజశివిరంబులకుం జనీరి తదనంతరంబ ధనంజయుండు, 

వోదన్యానమునీం (దు డద్దనునవం అరమేళ్చుడమవాము నెన్నులి = 

సం, 11782 

+ మహానీయాకృతి సంయమి[పవరు ధర్మస్ఫూ ర్రిసంకీర్తనీ 

యు వుతాగ్ని వతిమాన కేజు( గరుణాయు క్తుం * బదీపాన్వ యో 

ద్వవు నొళ్చర్యక ర్మవబోధనిధి వేదవ్యాసు(.బుణ్యు౯ జయా 

వహు. డై వచ్చినవాని నాగమమఖా వాసాననాంభో రుహున్+ 

తో 

419, 

శీలి, 

1. వ్వక్తి కియందు, (పతిమయందు = అని పాఠములు. యవయవనమేతుం ca న య 

భవు నారాధించుటకంళు ననేక గుణంబు = ట. బి. వ; యెల్ల వూజనంబులకు కారో 

అంబు లక్కుడగు - ర్వు. న. 2, | వశిమ్లూకాధ్తకుం డగు కొన్ని (పతులు. 

8. కడకుం వగ, జ, : | 
ళు జ్ 

1. బదీప్తాన్వ యోద్యహు - శ. ష. = చెక్కు (పతులు; (బతీపాన్వయోద్వవాు = 
బౌ, రి ళా 
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గి ఇ 

కీ21, వ." అంతంతం గనుంగొని యత్యంతవినయసం[భమంబులతో దండ పణామంబి 

సేసి యాననార్భ్య రపొద్యాదిపూజన(బుల నారాధించి సమీవభూమిం 

గూర్చుండి క్ర ఎశాంబలి య్ సుుపసన్న౦ బగునమ్మవోమునివదనంబు వీక్షించి. 

429, ఈ, అవధరింపు మవోత్మ కయ్యమున “నేను 

శాతవుల సేయం బూనుచో నరభసముగ 

నడరి ముందట నోొకరు(డు పుడమి నడుగు 

శ్ లిడక కీపావకనిభమూ ర్తి యెసక మెనంగ. 

శిరి. చ, కిరణము లుల్లసిల్లం దనశేల నుద(గపుళూలి ముండగా 
బొం(బొరి నందు ఘోరముగం బుట్టిన ళశూలపరంపరల్ గరం 

బరుడుగ వారినెల్ల( దెగటార్చ (గ చే వెనుకళా శరంబులం 

గురియుచు. శజంపినా(డ ననికొందు జయంబు సముద్భటంబుగన్ . 

424, క, అప్పురుషు: జెన్వండో యని 

"యెప్పుడు మదిం దలంతు నతని నెర్పడ నాకుం 

జెప్ప వలయు కినని యడిగిన 

నప్పార్గున కిట్టు లనియె నమ్ముని (పీతిన్ . 

425, వ. నీయడిగినయతండు. 

426. ఉ. ఆదికి నాది లోకముల కన్ని(టికిం |బభు( కీడవ్యయుండు వే 

చాదిపవితవాచకీస హన్రసరిస్ఫుటోచాచ్యరూపు( డం 

422. 1.జూచుచో-వ. కొన్ని (ప్రతులు. 2౬. దినకరపలిమూర్లి - ఉ క. మ, వా 
పావక|పభమూ ర్తి 8 ఎ కొన్ని (పతులు. 

429. 1. జంపె నాగ గయికొందు ఇయంయబు = వమ; జంపినాడ నయికొందు జయంబు= 

ఆ. ఇ. ఏ.క. కొన్ని (పతులు. 
ఖ 

శలిక. 1. వలె నన్న పొద్దున కవ్నుడు మది సంతసిల్ల యమ్ముని వీతిన్ _ ఉ. ఠఈ. 2. మీరన 
అ ళా 

వుడు ఎగ, శ ॥ ని 3 ? 3 

428. 1.వినాకి = చ శీ. వవ్యయుండు - కొన్ని [దకులి.” 8. సమగ్రవరిస్ఫుట 

| . గోచరుండు సను చ వాచ్యరూవు = అ, ఒ. ఓ, కొం క. గ; వాచ్యమాను, 

క్రీ ర్తనీయు, గోచరుడునంహ్య్యూ - _ అస్ పాఠములు; వాక్యరూపు. = అవా, 

ఠి 
వ! 
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కీ2/, క, 

కీఏర, ఉ. 

కీవి౦, వ, 

(శ్రీనుదాం దధ మహాఖారితము 
ఆ 

హోదళన పకారక కుభోదంయపళారకడదివ్వునాముం ఢం 
స్లో ట్. మ వ a et డు ళు. ఇ క్ జ శ బాదయితుంచు దృజ్మహిళ ఫాలు.డ. జీ ముండు భ క్రియ కిక 

యోగీం:దుచీ తకమలా 
సు అట 

భోగనుధువై భుండు (వక లపుపవబాత్ముండు న! 

కాగోచరు: డధికసులభుం డమలాత్ములకున్ . 

నీలగళుండు ళంకరు:డు నిత్యుండు సక్యనురూప్పు( డుజ్జప్రబ 
ఇ, AN ja le Bu: తా లమవోనల (పక మక (ప్రచు రామృత నృష్థీ విస్సు ర 

ఇ రై బలీ ప: చ్భ్బాలమృగాంక శేఖరుండు దై తకు పపచారణ కియా 

లోలసరశ్వథుండు శిసకోలుం డమలుండు | పియుండు శాంతికిన్ . 
ల 

అని [పశంసించి కళన్వడి గనినవాండు ర్యురుం డగుటం 'దేటపఅచి దతమఖ 

మథన తిపురమక్షనాదు లగు న ద్దేవునిదివ్యలీల లుపన్యసించి మవోరేవవళువతి 

శివ పముఖంబు లగు తదీయభవ్యనామంబులకుం (బవ్ఫ త్రినిమి త్తంబు లగు 

నర్భంబులు దెలియ *నిర్వచనంబు సేసి యట్టిపరమేశ్వరుండు నీకు వరదుం 

డయి సన్నిధి సేసె నతనిం గని వెన్నిధిం గన్న వేదవోలెం గృశాగ్ధుండ 

వై తయ్యంధశాసురభంజనుకతందిన గడిందిపగ జడంగుదు రయ్యా్యదిన్దు 

ధకీనుర్చరుం డివ్విధంబున 'వై రిధం జాపాదింప నీకు "గెలుపు గొనుతు 

సుకరం బయ్యు వీతవంబు"వింపునం దొల్లి సన్ని హితుం డై నీకుం [వియంబుగా 

 దొవ్యా్యాన్ర్రంబు లొసం7 నంతటం దనివి సనక యి_్తెజంగున భ క్షపరాధీన 
త్వంబు |పకటించె నీవు *ీపుణ్యాత్ముండ వస్పరమాత్ము నాత్మ నిలిపి నమస్వ- 

రింపు మాసర్వలోకశరణ్యు శరణంబు సొరు మక్కరుణాకరుండు శరణా 

తీవ5, 1. దృష్టి = కొన్ని ప్రతులు. 2. [పళయాంతక[కియా = ల. శీ. కుళలుండు 
లు ౮ 

గలం డమఘళతావశాంతికన్ - న; డచలుం డమరుండు = ల. _ - 

. కవ్వడీ నే కనినపాడు రుద్రుం డని శేటపరచి - వ. వీ. శప. 2. వ్యుత్పన్నం 
బులు సేసి = కొన్ని (పతులు. క. మవోవీరుండు = కొన్ని (పతులు. “= 4. మహాఖా. 

గుండ = 9. 

జ్ 
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ః గతులకు నొయురార్నోగె వ్రు ర్యాదినక లాభిమతం బిఎలు నిత్యంబులుగాం 

(బిసాడించు నని సస్టైళించిన సయ్యర్జునుండు దండ[పణామ పూర్వకొంబుగా 

భ క్తిరసాయ త్తం బగుచి_త్తంబునం "జం దధరు నెలకొలిపి సాం చానందం 

*బనుఖవించి సాత్యవ తేయు చరణంబుల శెజంగిన సమ్మునీం దుం డయ్యిం[ద 

నందను నభినండించి సుఖివి గమ్మని దీవించి విజయంచే నె నని యిట్లు సంజ 

యుండు ధృతరాస్ట్రున కెణింగించె నని జనమేజయునకు వై శంపాయనుండు 

సెప్పుటయు, 

480. క. మునివగ గోణునిగేవ్భ తము 

" విని సంతుష్టుండ నైతి ఏను వేడుక నా 
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వినతాఖలభ| దకరణ విశుతచరణా, 

క్, నిందుధరు _ కొన్ని పతులు. 
లె 

480. l వర్తన = కొన్ని (పతులు. 

482. * 1. ఘటితారుణ - బ. వ. ౨. నోల్లసిత -వ. శ, ప. కొన్ని పతులు. లి. దను 

బానుశాసన విధానత ని గ్రవివోర ఎస, 4. విశుత = అ. ఆ. 9. ఈ, కొన్ని 

[వతులు; మిశ్రిత 2 వా. - 
4 కా 

498. 1, వినుతిపర - క, ఘ. వొ; వినుతపద - కొన్ని పతులు. ౨. కరుణా - కొన్ని 

ఐం (పతులు. 
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వేదసారానుగమ్యా -వు లి సేవ్యా = కొన్ని (పతులు, | 
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అతిరయమున గురుండు 

అతులిత రథ(పతానో 

అత్తలీ నీతనయుం 

అతల సురఖచరాదుల 

అ కెఅంగాచరింపనుం 

అదలి చి దోణు(డు భీష్ముడు 

అది యట్లుం డెనప్పుడు 

అది యట్లుం డె నమానుష ' 

అది యాజాణము లల్ల 

అదియునుంగాక 

అదియునుంగాక 

అదియునుంగాక విను 

అది శికగాని రోవమంబు 

అధిప నోనా[పకార 

అధిప నీతనయుండ్లు : 

అధిన నీవు నెప్పినట్టిద 

అధివ పాండునుతుల 
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un గ 



పద్యము ఇ 

అన విని గాంగచేయుండక్కట 

అన విని నవ్యి పాండవుల 

అన విని నవ్వి యొక పడు 

అన విని ఖీష్ము( డిట్టులను 

అన విని యూజుడి నిదా 

ఆనవుడు 

తనవుడు | 

అనవుడు ధర్మత నయుండు 

అనవుడు నక ండు 

“అనవుడు నతండు దుర్గమ 

'అనవుడు నప్పర మేళ్వరుం 

అనవుడు నప్పులుకులకు 

అనవుడు నయ్యిరువురు 

అనవుడు నవ్వికవ్వడికిం . 

అనవుడు నాంబిశేయ 

అనవుడు 'నే(ంబెనంగంగ 

అనీ తలంచి కుంభసంభ వాది 

అని తలంచి తెలంగి 

అనితల నీవు పొండు 

అని ఇలివొందిన మొగంబుతో 

అని తెలివొంగి పలికిన 
అని బేవానురకోటి 

అనినం గోపించి శిఖండీయు 

అనినం (అాగ్గ్యోశిషపతి 

అనిన. (బియమంది నగరికి 

అనిన గుడా శేశు పలుకు . 

అనిన నట్ల కాక యని 

అనిన నట్ల కాక యని 

లినిన నాంబికేయుండు 

అనిన నాతని పలుకుల | n 

అనిన నా నూతనందనుం 
అనిన విని కుంభసంభవుండు 

అనిన వీని కృషం 
9 

భీవ్మపర్వము 

పుట 

న్ 

నో 
తా, 
జ 

జ 
' 

పద గ్రము 

అనిన విని చిలునవ్వు 

అనిన విని దేవకీ 

అనిన విని ధృత రాష్ట్ర ౦ 

అనిన విని ధృత ఠాష్షు9౦ 
య 

అనిన విని ధృతరామ్హ )ండు 
అ 

అనిన విని నదీనూనుండు 

అనిన విని నవ్వి యత(డె 

అనిన విని నీవు త్తు డు 

అనిన విని పరాశర 

అనిన విని యచ్యుతుం 

అనిన విని యతండ ట్ర 

అనిన వినీ యతండట్లు 

అనిన విని యతండట్లు 

అనిన విని యతండు 

అనిన విని యనిమిష 

అనిన వినీ యమ్మను జ 

కే అనిన విని యరునుం 

'అనిన విని యాంబికేయుండు 

అనిన వని యాంబికియు(డు 

అనిన విని యా భూపాల 

అనిన విని యోాధవీరులం 

అనిన విని వారలందటు 

అనిన విని విష్టుండాజిష్టుని 

అనిన విని వై చి[త్రవీర్యుండు 

అనిన విని నంజయుం 

అనిన విని సంజయుం 

అనిన విని సంజయుం 

అనిన విని సంజయుం 

అనిన విని నంజయుం 

అనిన వివ్వఛ్చుండ్లు *, క 

అనిన విళోకుండు 

అనిన సవ్యసాచినమయ 

655 



గ 

656 (శీ మదా ౦ ధమవోభారతము 
గ 

పద్యము పుట | వద్యము ం పుట 

అని నియమించి కొలువు 15 | అని యగ్గించిరంత 70 
అని నియోగించిన నతం 181 అని యగ్గించె నంత" ప 77 

అని పలికి గాంగేయుం 87 అని యతనికి దివ్యద్భష్టీ  ' 41 

అని పలికి గొనయంబు 47 | అని యవ్యల నెటింగించిన "_ 189 

అని పలికి దీనమాననుండగు 281 అని యాడుతులువ మాటలు 180 

అని పలికినం బద్మ నాభుండు 175 అని యాతనివలనను 164 

అని పలికిన విని 177 అని యిట్లు య్యురువురు 2తె2 

అని పలికిన విని £07 అని యిట్లు నాలవనా(డు 114 

అని పలికిన శాంత నవునకుం 204 అనియె నని చెప్పిన ఠి 161 

అని పలికి పారాశర్వుం 14 | ఆనియె నప్పుడు గాంగేయుండు 210 
అని పలికి పాద్దునిం 89 అని యెజింగించి [బవ్మా 17 

అని పలికి యచ్యుతుండుచిత 67 అని రట్ట యెడ 124 

అని పలికి యప్పరమ 4&5 అనిలజ ఖీష్ములు దమతమ 121] 

అని పలికి యలుకవొడమి 178 అనిల తనూజు. డొక్కురుండు 159 

అని పలికి యూరకుం జెం £8] అని వారలవలను సూప 154 

అని పలికి సంజయు కరంబు 18 అని వెండీయు 28 

అని పలికి సంరంభంబున 88 అని వెండియు( బుండరీకాతుండు గీత 

అని పలికి సమర |వకారం ౨18 | అని వెండియు వివిధ 40 
అని పలికి సుదర్భనంబుం 94 అని వేడికొని వినతుండయి 116 

అని పలుకునంత 197 అని సంజయుండు నలవించు 10 

అని పలుమాటలాడి : 12 | అని సంజయుండు ఖీష్ళా ౦7 
అని పురికొల్పికొని 110 అని సం|పార్ణనంబు "సేసి 43 

అని [పొార్థించినం 198 అని స కొతుకంబుగా 14 లి 

అని బహు[పకారంబులం 12 | అని సమయంబునేసి 29 

అని మజియు ననేక 116 అనుచు. బటుళ క్తి నప్పాద్దుని 925 

అని మజియు నీద్భశంబు 40 అనుచు శేని యెదిరిన ౨ ౦9 

అని మటియును ల$ | అనుచు మజియు నయిదమ్ము 210 

అని మజియును 179 అనుచు మొనగడచి “ 119 

అనిమిషులప్పు సూచి 227 అనుచు ,కగచ్చ్లు పలుకు 189 

అనిమొన 'దేవదానవుల ? 178 అనుజుండు వడ్ల ధ్ ంఖుండు. ర్ర్ 

అనిమొన నోర్తుఖీమ్మ 22 206 అనుటయు' గారవులును | 280 

అని యగ్గించినం బొంగి 68 | అనుటయు( (గీడియిట్టు * 206 

(2 



షు పరము. 

పద ము పుట వద్యము 

'అనుటయు 'నట్ల కాక 9! అప్పుడు (చౌవదేయులు 

అనుటయ్లు నతండిట్లను 2ీలి2 | అప్పుడు ధర్మజ ఖీమ నకుల 
అనుటయు నర్జునుండు 194 అప్పుడు చెక్కం|[డు రథికుల 

అనుటయు నాతం డిట్టను 114 అప్పు డువ్బి దుర్యోధను (డతి 

అనుటయు నా సూతనందనుం £07 అప్పు డుభయ నై న్యంబుల 

అనుటయు నిట్లను గంగా 204 అప్పుడు ఖీష్ము( డెంతయు 

3 అనుటయు వైశంపాయను 1. అప్పుడు మధ్యందినమున 

అనుటయు నంజయుండతని . 45 అప్పుడు మన బలంబుల 

అనుటయు నంజయుండది ల్ అస్పుడు రెండు నై న్యములు 

అనుడు దయార్డ చిత్తు 48 అప్పుడు శల్యనందనుండు 

'అనుడు నతండు ఘోరముగ 2 | అభిమన్యు |దుపదనుత 

అనుడు నత(డు పాండవా 192 అమరతటినీతనూజుచె 

అను నట్టి యెడ నర్జునుండు 95 అమరతరంగిణీ తనయు 

అనుసెడ శిఖండి చాపము 225 అమరు తొడవుల వ|జాంళు 

అనురూపములగు మాజొడ్డనముల్ 65 అమ్మాట మనమునకు 

అపరాక్షాసంగతుండగు 129 అమ్ముల "నేనుంగు కొమ్ముల 

అపరాన్ల్హానమయమున 189 అమ్మాయి. గౌరవులును 

అపుడు సేరి భఖీముండతనికి 174 అయిదు నారనముల 

అప్పలుకు లాక రి ంచి 226 అయిన నీతో నప్పటప్పటి 

= అప్పుడనూవభూపాలుండును 1/0 అయ గ్ట్రవ నరంబున 

అప్పు డపరావ్హాంబయ్యే 110 అయ్యవనరంబున గాంగేయుండు 

అప్పు డర్జునుండు శేళ 97 అయ్యవసరంబున దుర్యోధనుండు 

అప్పుడా కళింగవతి 79 అయ్యాదవసింహుండు 

అప్పు డిం దనందనుండు 147 అయ్యిరావతుం డొక్కో_రుండును 

అప్పు డిరావంతుండు 168 | అయ్యేడ్సుతో నిట్లని 
అప్పుడు 195 అరదంబు రవము సెలంగయగ 

అప్పుడు 226 అరదంబులు పొడిపొడిమొ 
అప్పుడు కృష్ణార్థునులు లీర | అరదములు దీవులున్నత 
అప్పుడు [కోధమ్మునంగను 215 _అరదములు రధికవరులును 

అప్పుడు గయ్యంబు సాలించి 57 అరదములు సవరణలతో భి 

అప్పుడు గాం గేయుండు సేయు 187 అరిబలంబువై నొక్క దివ్యాస్త్ర 

అప్పుడు దేవవతుండు - 22క | అరుణములును నితంబుల్ను 



450 శ్రీమచాంధమవోభారతము 

పద్యము 

అర్కునుదయా_స్తమయముల 

అర్జున చూచితే మన 

అర్జునుండడరి [దోణాచార్యు 

అర్జును డప్పు ఫీష్ము (గని 

అజవజులై న రథంబులు 

అలిముణిీ గుజ్ట పుదడముల 

అలీముజీ నడరిన 

అజిముజి నీకుమారవరు 

అలయ కరయనోపీిన 

అలవి యెజుంగ నేరక 

అలికి యత(డు నూతుతల 

అలిగి దశార్హాధీశు(డు 

అలుకదక్కి. నన్ను నధిక 

అవని గంపింప లలిత 

అవియెల్లను ' వైంగురియంగ 
అశని కల్పము లివి యర్దును 

అనుర కినిసి కృతాంత 

అసురదళన లీలావ్యా 

ఆనుర వెండియు. బిక్కు 

అ(న్ర్రవర్ష ౦బు€ గురియంగ 

మ 

ఆఖండల నందనుండును 

ఆ ఘటోత్మ_ చుండు దివీజులకు 

ఆచార్య, (పభ్ళతులగు 

ఆచార ది వభఘననారాచము 

ఆత (డు చి[త'సేనుని 

ఆ తూపులు నటికి పరిస్పీతం 
ఆత్మ యోధుల కెల్ల 

3 3 

ఆ ధృష్టద్యుమ్నుంకును గ్గలయ 
శి 

ఆ ధృష్టదు్యుమ్ను (డు న|కోధుండై 

ఆ నినదము విని పాండవ 
శా 

పుట సగ ఎ్ర్రము 

ఆపగా నంధనుండు మురారి 

ఆ వదివేవురు నెణ | 

అపన్నిద్దలు నైన్యాటోవ 

అప్పృషతపా తుం డుద్దత 

ఆబ ట్రిదంపుటం పజచే 

ఆరథనీవవాంబులు 

ఆరయ వివృత స్వర్గ ద్వారము 

ఆరాతి ధర్మత నయుండు 

ఆరాతి నిన్ను వీడుకొని 

ఆరెండు బలములందును. 

ఆ శకౌతులు వీడు గాలుమానిసి 

ఆ రుడై యవ్విళోకుని 

ఆర్వురును గడంగి వాయముల 

ఆలోనన 'తెప్పిలీలయ 

ఆలోనన తెలిసి మెలు(గు 

ఆలోనన మెయిం దొమ్మిది 

ఆ విల్లు [దుంచి కరౌదరసావేళం 

ఆ వెల్లువ శరజివ్యాల 

ఆ ఇళెొర se బాస _త్వం చాళీలం 

ఆసమయంబునం గృ పశల్య 

ఆ సాత్యకి వేట్ొక విల్లాసుర 

ఆ సేనకుం దలకడచి 

ఆ సౌభ ద్రుండుగ వు వేసవి 

ఇంక? బశ్చాతావం బుడిగి 

ఇంక నమ్మాటలాడుట 

ఇంక నె మేన్నియుం "జెప్ప 

ఇర్తింటం డెౌవులున్ం జచ్చుట-* 

ఇంత ఊపావంబు సేయంగ 

ఇచ్చటకి మీరలందటు 

ఇకెటు దగునయ్య క్ లిప్త 



వద నమూ 

ఇట్టి వానింగ నన్ను మీరెజింగి 

ఇట్టు లగుట్టం "జేసి 'యెవ్వరి 

ఇట్టులాడి పిదప నేమియు 

ఇట్ట తిరథ మవోరథులం 

ఇట్లా థీలంబుగా భగదత్తు 

ఇటు కర సౌబలుల 
+ య ణ 

- ఇట్టుక్కు మిగిలి యెొక్కిన 
ఇట్లు [కూర నారాచంబు 

ఇట్లు గడించి గాంగేయు 

ఇట్లు గలయన్ బెరసి 

ఇట్లు గ విసి 

ఇట్లు గవిసి 

“ఇటు గవిసీ 
(ap) 

ఇట్లు గాంగేయు జేయు 

ఇట్లు చిత నేనుండు 

ఇట్టు త్భ_ప్తి( బొంది మందాకినీ 

ఇట్లు ద ండినొచ్చిన( జండు 

ఇట్లు దన్ను బెట్టుగి ట్లిన 

ఇట్లు దణిమి గాంగేయు 

"ఇట్లు 'దాంకి తోమర (వాన 

ఇట్లు 'దాంకి విరటు తమ్ముండు 

ఇట్లు దుశ్శాసనుండు సోలి 

ఇట్లు దేవ [వతుండు 

ఇట్లు దొడంగి యుద్భుట 

ఇట్లు (ద్రుంచి 
ఇట్లు [దోణుండు [దుపదుం 

ఇట్లు ధ ర గ్ర తనయుండు 

కిట్లు ధృత రాష్ట్ర 9నకుం 

ఇట్లు ధృష్టద్యుమ్నుండు 
ఇట్టు ధృష్టద్యుమ్నుండు. 

ఇట్లు నడచి"కురుకే [తంబు 

ఇట్లు నిలిపి యార్చి 

భఖీష్మపర్వ ము 

పద థ్రము 

ఇట్లు నిలువరించి 

ఇట్లు నీ కొడుకులు 

ఇట్లు నొచ్చిన వికర్ణుం 

ఇటు పనిచినం జారుం 
(29) థి 

ఇట్టు పలువురు ధరణీశులురవ 

ఇట్లు పొండవవ్యూూవాంబు 

ఇట్లు పాండవ నె_న్యంబు 

ఇట్లు పితశామవహునే త్తి 

ఇట్లు పు[తళోశానల 

ఇట్టు పెక గ్రాం[డ తోడం 

ఇట్లు 'వెర్దయుం [బొద్దు 

ఇట్లు "పేర్చి కురుబలంబు . 

ఇట్లు [పతిభటతుర గ 

ఇట్లు (ప్రళయ కాల తాండవం 

ఇట్లు బలంబుల నిలిపి 

ఇటు బలిదుండయి 
య ౧m 

ఇట్లుభ యనై న్యంబులుం 

ఇట్టు భానుమంతునంతకు 

ఇట్లు కీమసేను. జేరం 

ఇట్లు భూచారియయిన 

ఇట్లు మాటులేక తజటుము 

ఇట్లు మూర్చితుండయిన 

ఇటు మటసిన 
౧m 

ఇట్లు లంఘించి 

ఇట్లు వడినకొడుకులం 

ఇట్లు వణజపిన నతని 

ఇట్లు విరథుండునువికిఖ 

ఇట్లు వెడిలినుకర వ్యూవాం 

ఇట్లు [కుతాయువు సేయివీ చిన 

? 

ఇట్లు నన్నర్జుండయి- 

ఇట్టు సారథివడుటయు 

| ఇట్లు నునాభుండువడుట _ 

659 

వుట 

212 

188 

142 

229 

157 

1౯9 

57 

19 

175 

99 

217 

125 

46 

ర్లీ 

86 

198 

172 

74 

185 

164 

182 

152 

48. 

196 

128 

181 

150 

118 

T4 

180 

76 

160 
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గురునుతు చెడిదపుటంవటు 
గెలిచితి రాజుల నెల్లను 

గొదగొని ధార్హరామ్టు9 అతిఘోర 
గర్భంబు మెఅయ శిఖండి 

సం 
ఘనఖడ్గంబున వ్యానిరొదునుమే 

ఘనతర గ ర్షాధ్యానులును 

ఘనతర కోకవేగమున 4 

668 

195 

1968 

187 

162 
171 
148 
175 

205 
128 
209 

135 

49 

tf 



664 

వద ్ రము 

ఘనమయి తో(చుచున్న యది 

ఘనళక్తివైవ నది 

చ 
చండభుజాబలంబు 

చండవిరోధి తిమిరమానరాండ 

చం(దార్కులు లోచనంబులుగా 

చలదుర్వీధరలీలC (గాలు 

చలముకొని యొరుల 

ఇాపము వేడ్క బుచ్చికొని 

ఇవాపవ క్తుంండు థల్ల దంష్టా) 

చావును నోపున మన 

చిచ్చజ కన్నుమూసికొని 

చీత సేనుండ్డు సౌభదు 

చిన్నంబోయి నీకొడుకులు 

చుట్టరికంబులన్ మనను సొచ్చి 

చూడు మాచార్య నీదు 

చెంగట నథఖిమన్ఫ్యుండుపిళ గ 

చెప్పిన నతండు వారిం 

చేకితానుండు గ ఎనునివై 

చేదిపతియగు దృష్ట కేతుండు 

శేయంగల పని యెయ్యది 

చేయదొడ ంగిన గాంధారేయులు 

చొచ్చి చతురంగ వితతులు 
చోచ్చి ఫితామహుంగ ని 

హ్ 
జంబూనది యవంబరగిన 

జగములకు నాదికారణనుగు 

జగ మెజుగంగ (డోణునవి 

జననాథులమై ( 'జెల్లేసిన 
జననీవంశ బున గల 

యు 

ళా 
న 

వుట 

25 

76 

124 

౧) 

Ca 
ర 

శక్రీమచదాం[(భ్రమవాోఖారతము 

పద్యము 

జనియించివంతనుండియు 

జలరువాంబులు పాండవ 

డ్ 
డొ ల్రైడు తలయును 

తగని వనియని తలంపక న 

తగునె యర్జున యీ "పెంటిశనము 

తడంబ జె దివ్యబాణముల 

తచనంతరంబ 

తదనంతరంబ 

తదనంతరంబ యుధిష్టిరుండు 

తదనంతరంబ శస్త్ర 

తదనంతరంబ సాత్యకియు 

తదవసరంబు నంబతి 

తదవనరంబునం బొదివి 

తదవసరంబున 

తదవసర ంబున 

తదవనరంబున నంబర 

తదవనరంబున నితని 

తదవనరంబున నుభయ 

తదవసర ంబున వృకోదరుం 

తదవనరంబున శిఖండి 

తదవసరంబున సరభనయిన 

తదవసరంబున సాత్యకి 

తదవసరంబున సాత్యకితో 

తదవసరంబున సూక్ముజల 

తనకు (దల యని. ,2? 

తనతన శంఖంబును 

తనతో. గాల్వురు సాల ఇ 

తనదు నొవ్వున కలుకక 
జజ లో గ 

ల్ 

లా 

218 

189 

187 

293 

172 

155 



"పద గ్రమూ 

తన భుజసార” మేర్పుడంగ 

.తన ముందటి యోధులు 
తన యరదంబు విళోకుండు 
తనయుండు నొచ్చిన 

తన వి[కమంబు సేనలు 

'తనువుధర (6 బీొందకుండగC 

“తన్నుం దాన యువశమిం౧చుకొనీ 

తమకుం దమ యోదనరులకు 

తమతమ 'దేళంబుల వై 
తమ్ముల దోలిన నతిరౌె[ద 

తమ్ముల నొంచిన న్మగజు 

తమ్ములు వీగినం బతి 

తణీకింజొచ్చి కడంగి 

తజిమి వికర్ణుడవుడు 
తజీమి సాత్యకి గృతవర్శ 

తణీమి సుళర్ము ౦డు 'దాొం.ి 

_తలకెడువా(డు గాండు 

తలకడచి నడచు |దోణుని 
తలకొని నీకుం | బాణంబులు 

శలపడి నానాన్హ్రముల 

తలపడి య౦త్యకాలళిఖి 

తలపడి యగ్గురు నందను 

తల |వయ్యలై న( బాణంబులును 

శాక యుజ్ఞ ప్రల బాణతతి 

"తాటి సిడము విణిగి 

తాతల మామలన్ నుతుల 

"తానస్తశిఖరి మజువడ 

శ్రిమిరము గవిసినం జాండవ 
తిరిగిన పందల నేట్లిక్లి 

తుంగమడువున నాడు మాతంగ 
తుండంబుల్ను గావించి 

తునిమి తోడన [కొవ్వాంఢి. 

ఖీమ్మవర్వము 

వద శ్ర్రము 

తునిసిన బావో మస్తక 

తురగనికరంబు తోడం 

తూర్పు తలగాంగ నీ సుతు 

(తూల నట్లు దూలిన 

తెరలక లకుణుండు 

తొమ్మిది ఖండములై 

తొల్లి గురుండు చానవులతోడి 

తోడంబుట్టువుపాటు సూచి 

[(తిగ ర్త పతి మొదలయిన 

(తుంచి నవ్వుచు 

ద 
దనుజఖండితుండయి పడి 

దనుజపశి యేచి దుర్యో 

దనుజుండు మాయాధికుః డర్దున 

దనుజు లొనరించు మాయలు 

దనుజేంద్రు నిలుచుట 

దను జేశ్వరుండు మాయం 
దాని కతండు చలింవక 

దానిక య్యుధిస్టిరుండు 

చానికిం గినిసి కినిమనుమండు 

దానికి. జల మెడలక 

దానికి [దోణక ్రతవర్మలు 

చారుణరోవం బడరంగ 

దిక్కుల దన జాణంబులు 

దివ్యరథస్ఫార దీ ప్పెజాలంబులు 

దుర్యోధను దుర్ణయంబున 

దుర్యోధను మాటకు భుజ 

దుశ్శాసన వికర్ల చి[శ్రస్థేనులతో 

దూళ్ళూ సన వర్ష నిందాను * 

దూరాంతిక దుర్గమ విసొర 

దై_వాధీనము నర్వమున్ _ 



466 (శీ మదా౦ ధమవొభారతము 

పద్యము 

చెప్పరపు(జోట నీకీ యొప్పని 

దేవ నీదగు దివ్య చేవాంబు 

చేవ [వతుండు చెగిన యప్పుడ 

'దేవ[వతు పలుకులు 

దేవా వె ళంపాయనుండు 

దేవా టై ళంపాయమండు 

"దేవా జనమేజయ వసుధా 

"దేవా నురవరు లొక గ్రాటియెై 

దొల్లెడు సూతులు( జెలుచం 

ద్విరదము లొజు గెడివియు 

[దో ణాచార్యుండు సుత తాణ 

[దో భాచార్యుండు (దుపద 

[దోణుండలిగ శరాసననంబు 

ద్రాణుండు గోపించి తను తాణం 

ధ 
ధనంజయుండును దనకు 

ధను రాచార్యునిం జూచి 

ధరణినాథ చేకితానుండు 

ధరణి నెత్తుటం దోంగి 
ధరణీచ[కము [గక్కునం గదల 
ఛాత్రీళ మేరువు దతీణంబున 

ధూళుల మేఘంబులు 

ధృత రాష్ట్ర్రండును బుత్తు9లు 

ధృతి బలువొప్ప నిల్చి 

ధృవ శేతుండు కౌరవోత్కృష్టుండై న 
ధృష్ట్రద్యుమ్నుండు నుజ్జ వల 

న 
నకుల (డు నవాదేవుండు 

నగపతియు( బోసి గజతల్టీ ( 
నడచిరనిన విని సంజయునకు 

నడికరేయివచ్చినను నొవ్వ 

ళా 

al 

పట 

7 

41 

పద్యము 

నను మార్కొని గెలువంగ 

నన్ను. ఇాంసుశేళి నున్న 
నరనాథ యింక భీష్ముని 

నరవతుల నెల్ల భీమ్మన 

నరనఖుండ నీవు సఖు(డును 

నరు(డత ద్భుత విక్రముం లి 

నరుండు దనమీంద(దొర(౮గ౫గడు 

నరుడు శిఖండిం దణ్మిన 

నరుండేచి శిఖండి 

నరుడు ధనుర్గుణ రావ 

నరుడు ర ధిక జనంబు వె. 

నలువురు నేవురు బిడ్డలు 

నాడు సభనాడి నంతయు 

నాడ చెవృంగన్న నాకు 

నాకు చేవ పతునకు 

నానా స్త్రంబుల హాయముల 

నానాస్ఫుటవ ర్ల ౦బులు 

నామముల వితృపితామవ 

నాయుల్లి మరయ నిను 

నారదుశేత నిన్ను 

నారాయణ నీశేం గడు 

నిగమ శిఖావిహోర మవానీయ 

నిజఘటకు మిగిలి యు తరు 

నిజసింవానాదమున 

నిడువున( ధూర్వును బడమర నై 

నినుం గొని ఇలిచెద 

నినుసజణుంగగకుండి. 

నిను మున్నైంతయు నమ్మి 

నియకియు తితప్లమును. ౧౪ 

నిరతిశయ మహత్వ్వోస్మేష 

నిలిచి మహవో్ర్రం బెజమంటలు ళా 

న నివాతులం జేయుచు" 



వద వ్రము 

నీకు మాదెన 'నను[గవాంబు 

"నీకు ప్యాదయవ్యథంబొంద 

నీకొడుకు లందటును 

నీతనూభవుండు నెటిగుటి 

నీతలంపు లెన్సనీవు 

'నీచెనం గోపింతునె 

శీమాట మెయిన చేయుదు 

నీయడిగిన భంగిన గాంగోయు 

నీయుదయము చై విక 
నీవు తనూజుల దుర్విన 

నీవు దన్నడిగిన నివధోపాయం 

నీవును [దోణుండు గలుగంగా 

నీవు భీష్మున కలికిన 

నీవొకరుండు దక్కంగ 

నెట్టన యాపగానుతు(డు 

నెవ్వగ యింత యేలవిను 

నేటి భంగినూడ నృపవర 

'నేంజెమ్మెయి. ఒనెనను 

నెచ్చియుం బెనంగిన 

గొచ్చియు ఫీమ్ముని-వె 

.నోనేసి నూతువాయశంతానము 

ఇట 

అ 

పం|డైంట( బం|డెట 

'పటుదుశ్శానన జాణపర్నకి 

పటి పాలాశ్చెదరు వీరు 
౬ 

"వతి పురికొలిపిన 

'పళ్టియును [దోణుండు 

పదంపడి నిటూర్చునిగ్గిడించి 

'వదపడి దుర్యోధనుడు 

'పదిటన్ ధృ్యృద్కుమ్నుని 

వది వేవురాజులు దన 

ఈ 
నీ 

(5 పర్యము'.... 

పద నము 

పనుచుటయు నతండు 

పరగి తో౭తెంచు పాండవ 

పరమ మునులాదిపురుషులు . 

పర మేస్టి నీవుగడు 

పరాక్రమ [కీడలునలుపు 

సరి థఛానంబును చేరు 

లుపి రథికులను సూతుల 

లక పజియలుగా. జేసి 

లఅకయువాలును గొని 

లు బాయల నొప్పిన 

లుచోటుల( బలుభంగుల 

వనజుండు మూండు శరముల 

పవననుతుం గళింగ 

పాంచాల బర్భర వత్స. 

పాండ వబలముల యత్వ్య్యుద్దండ 

పాండవబలములు దలవడి 

పాండవ నైన్యముల్ దలంగి 
పాండవ నై న్య సంఘపరిపాలన 

పొండవుల జయింప 

పొండ వేయ మాత్స్య పాంచాల 

పొండ వేయులు మాత్స్య్య 

పాండున్భపాొలనందనులు 

పాండుసుతులేమి భంగి 

పారడ్యపతియును కేకయ 
పొడియు నత్యముం గలుగు 

పొడియు సత్యముం గలరు 

పొయవడం జొచ్చు గుంపులు 

పారాళర్య [పముఖోదార 

పొర్ష తుండు శక్తిం బ్వరగ్గింప 
విలుచుటయ్యు నత(డ్యు ఇ 

పుండ రీకంబు లుద్దండ 

పుణ్య తే[తో_త్తంబయిన 

es 

EN ఓ ex ల ణి 

* 

66 

వుట 

104 
172 
117 

7 

189 

149 

LOL 



tee శ్రీమశడాంగధ్రమవోఖారతము 

పద్యము 

పురికొనుచుం దెరలుచు 

పురుమిత్తు9ని నేడుజ్జ పల 

పురుషుండన వేజొకంజే 

వురుషు(డు సెడు ననువాండును 

వుతువూత సహితమగు 

వులిం బొడగన్న లేళ్ళగమి 

పుష్టోదంచిత సార వీర 

పృషతకుల ముఖుు( డీమ్మాయి 

పృషతపౌ| తుండు గద వైవ 

వెక్కం[డతోడ నిమ్మెయి 

చెనంగు నట్టియెడ గాంగేయుండును 
"ఫనుగాలి. దూలు మొగిళు 

చెరిగి పాండవాంబుధి 

"వెజవార లధిక ఫీతిన్ 

పొడువ(గ | వేయంగ నతండుం 
పొదివికొని శకుని బలము 

పొదివి పలువుేకేయ( బొడువ 

పాలివోని శార గ్ర రఖం 

పోక నిలిచినబలు 

[ప్రమద ౦ బానన-కాంతి 

[(పొంకుంబ యోదనీల 

[పోవులు గట్టినగుజ్జపు 

అధు 

ఫలములమెడ [దివ్మోర ఎ 

ఫల్లును(డు భీష్ను ముంతటి 

౯ ర్ 
బధిరిత దిబ్బుఖంబ గుచు 

ఇభియుండగు పార్ధపుత్తుండు 

బలు జీవమువోయిన 

బవరము నేయు చుండియు 

బాలురు వృద్ధులూ:దక బ్రాదగు 2 

వీబువోయి ర థ్ బ్రంబులు 

బెడిదముగ నేయ రథముల 

124 ఫ్ 
భండనం౦బున6 దనయుండు 

భగదత్తు నాలోకించి 

భగదత్తుని నాకవ్వడి 

భగదత్తు నెగిచి కౌరవ 

భగదత్తు నేను(/గడరిన 

భల్లం బొకటం బితామవు 

భసిత వరణాగ పాలా 

భారత వర్ద ౦బున నుదార 

భారతవ క ము(దొడంగి 

భారతవ ర్త మునకు. గా 

భీమనంద డగు [కుత 

భీమనేనుండు చేడు 

భీమసేనుతో నిట్లనియె 

భీమనేను నతడు చెక్కు. 

భీమే సేనుని వె మనఖీష్ము 

భీము డుద [గదర్బ్పమున 
భీముని తనయుండత్యున్రామగతిన్ 

భీముని చెన. గాళింగో కామ 

ఫీముని పోరుట గడు 

ఫీముని ముందటిబలము 

భీము వారులంగూల్చి పేర్చి 

థీమ్ముండు దుర్యోధనున 

భీమ్మం డభిమన్యుంగడచి 

భీమ్ము. డొడ్డన మేర్చిన 

ఖీష్ము చెనపం జనుచున్నం 

ఖీమ్మ నంపఅకోర్వక 

భీష్ముని గ్గ ర్వుంబుపడి 

భూపో కమివిను పాంశు" 

భూమికి. గాగ [బాణముల 

భూరి తపోవిశేవవరి 

- భూరి బలఘోరమగు 
గ్ా 



పద్యము ° 

భూరి రయంబున నచ్దెన్ష 
భూరి క రాసార్రంబున 

భూరి శవసుండ యొక్కటి 
భూరి[ళవుండుదొమ్మిది 
భేరీ ళంఖాదిరవ స్ఫారత 

ఇ భం. 

మందరము మవోంభోనిధి 

మకర వ్యూవాం బనియెడు 

మగడు లేనిమగువ 

మగధ మహేకుండేచి 

మణి గణోజ్ఞ వ్రలమైన 

మదమునం గోన లేం[దు 

మదమున [శు తాయువొక పైట 

మదము మిగిలి శేతుమంతుండు 

మ్మ దేశుండంత నిలువక 
మ దేశున్ వెగడెందనేసి 

మనకు కాందురాజతనయ 

మన కుమారులలోన నయ్యనిఆ 

మేన బలంబునందు మంచి 

మనమున భీష్కుండిట్లని 

మనమున విషాదమడరంగ 

మనము పూంచిపట్టి 

మన మెల్ల ( వీతశామవు 

మన మొన. గని ధృష్టద్యుమ్నున'" 

మన మోహారములు నెడి 

మన య్మోధ|ప్రకరము 

మన యోధులందలును 

మన వా న్వరునోర్వో + 

మన సేనంగలగంగ 

మన నేన ేర్చివెల్లార్చిన 
ణ్శా 0౧ ” 

మను 'జేందవినుము 

? 

ఫీమ్మపర్వము 

పుట 

184 

88 

127 

108 

191 

178 

118 

105 

115 

పవ నము 

మన్యు సముజ్ఞ ప్రలుండు 

మమ్ము నెమ్మి మెంగలయ 

మరలుపుండు పట్టు డిట 

మర్చిత శాప నంకలన 

మణతురె యాడిన మాటలు 

మటజియుం బిక్కులు లోక 

మటియు నందు నిందును 

మజియు ననేకదుర్ని 

మజియు నమ్మారుత 

మజియు నొక విల్లుగొను 

మల(గి గజ కంధరము 

మలయ మనంగ కు కి 

మాకెమ్మెయి సా[మాజ్యము 

మాటలు “పెక్కు_లాడి 

నూత్స్య కై శేయాది మను 

మానుగ ధర్భమ.[తంటైన 

మానుషమేటికి (దె వాధీనము 

మిగిలి పవవమానసుతువై 
మీతం;డి [దోణునకు దోడై. 

మీతండడి భవత్సుతులకు 

మీతం[డి సింవానాదస్ఫీత 

మీరు నా హితంబు గోరుదుశేని 

మీ వీటికెల్ల "మేటివి 

ముందటి పదు౦ (డునానృపు 

| మునివరు(డై న నారదుడు 

మునుపదివేవురం జంపుదు 

మును పోటుల. బడినొచ్చుట 

మును మత్స్య నాథు నగరం 

మున్నును నేం గారణముగ 

మెజసి మంజలచ్తారి ఖు 

'మొగుళులు లేకయు నుటుములు 

? 

. ౪ మొనల వినోదంయునకుం , 

639 



670 శ్రీమచాంధ్రమవోథారతము 

పద ఖ్టము 

"మొన లల వియటుగ 

మొనసి మృగేందు మృగేం[దు(డు 

మొనసి శిఖండిని మున్నిడి = 

మోవాతమంబు వాసే 

యు 
యాదవ కేకయ పొంచాలాదులు 

'యుధిష్టీరు మొగంబునం 

ర 
రంగ |త్పథన స్తుత్యతుర ౦గ 

రక్కనుండు విజిగినం 

ర _కనదులలోన రథయాన 

రథము మీదికి. జనుదెంచి 

రథములను సామజముల 

రథములు దజచె చెలువగు 

రభస తోభిత మేదినీ 

రవిం గొల్చి యు తశరాయణ 

రాజులు మంత్రులు ననియెడు 

రెండు బలంబుల వారలు 

రెండు వీళ్ల జనంబులు 

"రేపకడ రథనమున 
ళా 

. అవ) 

"అక్కలు సించి కంఠమున 

ల 

లలిత పీళతాంబరలబు' ” 

ల_సకంబున కొలండికి 

లోకోత్చ త్తి స్థితి విల 

ర 

ప్పుట 

222 
219 
ల1ల్ల 
44 

98 
౨16 

1£5 

14 

140 

84 

188 

17 

22 

229 

18 

27 

180 

0 

47 - 

66 

196 
77 

1.6 

పద నము 

వ 
వంగాధిపతియు శారో 

వగవును గోపముం గదుర 

వగవయ నేంటికిం బార్భాండు 

వగవ(గ నేమియుం దగని 

వచ్చి యిట్లనియె 

వాయు వేగంబులై న్ 

వారలందటు నొండొెరు 

వారల శర నిచయము 

వారల శర వర్ష ౦బులు 

వారికి బాసటయె పాంచాల 

వారి నననేల తొ ల్లియు 

వారిరువురు జలమున 

వారును ముందటి యార్యురు 

. వారు మవోబలుల్ వారియు 

వారెవ్యరంచుని వినుము 

వావానము( దాన నడపుచు 

వించానువిందులు [గ ందుగ 

విందుని సార థినొక 

విక లరథుండగు నావృష్టి 

విక్రమ వివోరంబున కుం 

విచలద్దండ ధరోపమాశయ 
విడిదలక్ను. బో యెనపుడు 

విడువక చాపట వలపట 
విధికృతం "బెవ్యర్ొకి నుడుప 

వినిక గలిగి రకించుచు 

విని గాంగేయుం డడరిన 

విని నదియును నెయ్యెడ 

విని పాథడున్లందనులు నలం 

విని మురాంతకు డితండు 

వినుండన్యు లెవ్యరను '- 

వినుండు శరతల్పగతుడనై. 

చా 

వుట 

2830: 



వినుత (పజ్జాజాణంబున్క 

విను మలుళ నొడమి 

విను మానుష చముర్షతి 
వినుము * 

విరథుండై పొలివోని 

నైరథుండైై యఖిమన్యు 

“విరథుండయి మాత్స్యపు [తుండు 

విటిగి భవత్స్సతు 
విలబుగుట నొచ్చుట 

విల్లుం గేతువుం [దుంచి 

విల్లును నమ్ముల విడుచుచు 

వివిధ నన్నావాయుతముగా 

వివిధోచ్చామ వాయావళీ 

వివ్వచ్చు నొవ్వు నెంతయు 
విశేషించియుం గౌరవ 

పీక మే నకులునిందాంి 

వీనియందు వివిధమణి 

వీర రసాంబు పూరమును 

వీరస్వర్గము ధనముగ 
వృద్ధులు గతాయువులు 

వెండియు ధనార్డ నంబులు 

వెండియు నేడు జాణములు 

వెక్కసమందుచు( గురుపతి 

వెనుకొని విటిగిన 

'వరవున ధృష్టద్యుమ్నుని 

వెరవు లావుంగలుగు 

'వజచజుచ్చి వెగడువడి 

"వెలి(గరి బలములు 

_ వెలివిరినివచ్చు 90౪ 

వేగ మెయిది వృష్టి వీరు 

వేగిన గారవౌసేనలు 

వేగుటయు సత్వరంబుగ 

ఫీవ్మపర్వము 

పుట వద వ్రము 

వేదవ్యానమునీశ్వరు 
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శి|దుంచి తీ వసాయక 
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శరవేదన సర్వాంగము 
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శాంతనవుండును నముల్లా 
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సమర [కడా సన్నాహము 
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ఛనై_రెంపక యేడ్డా లం గురు 
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518 
514 
51€ 
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పద న్రము 

అనవుడు నాతండిట్లనీ యె 

అనవుడు నాతండిట్లను 

అనవుడు నాసూతనందనుం 

అనవుడు భీముండిట్టులను 

అనవుడు వా(ఠునగుచు 

అనవుడు శినిపుంగవుం 

అనవుడు నంజయుం 

అనవుడు నవిశేష కల్పితం 

అనవుడు నూతనూనుం 

అనింబడిన రాచకొడుకుల 

అనికోరుటయు 

అని కెరవులను దక్కిటి 

అని చుట్టనున్న రాజుల 

అనిచెప్పి ఘటోత్క_ చుం 

అని చెప్పిన 

అని చెప్పిన యమ్మాటలు 

అనిచెప్పి సంజయుడు 

అని చెచ్చెనట్లుగావున 

అని తెంపునేసి 

అని దూణీనం కృష్ణుండు 

అనినం గోపించి 

అనినం బీతి చేశతస్కులగుచు 

అనిన గాంగేయుండు - 

అనిన దృష్ట్రదుర్ణుమ్ను సలుకుల 

అనిన చ్యుతుండది 

అనిన నట్లు కాక యని 

అనిన నట్ల చేసె 

అన నత ండిట్లను 

అనిన నతనికి నంజయేణ - 

అనిన నమ్మనుజవ ల్ల భునకు - 

అనిననమ్మపహీ పతికి 

అనిన నొడంబడి - 

వుట- 

508 

554 

478 

825 

494 

490 

లీలి6 

510 

487 

ర్£9 

260 

248 

889 

597 

లలి 

609 

వ్0/ 

609 

561 

వేలి 

ర్రలైలి 

404 

248 

509 

£08 

808 

419 

249 

426 

841 

609 

వరో. 

వద న్ర్రము 

అనిన భీముశిట్టులనియె . 

అనినవిని కర్టుండతని 

అనినవిని కుటిలంబగు 

అనినవిని కెంపు 

అనినవిని గురుం 

అనినవిని జనార్దనుండు 

అనినవిని ధర శ్రనందనుం 

అననవిని ధర్భనూనుండు 

అనినవిని ధృత రాష్టం 

అనినవిని ధృతరాష్ట్రం 

అనినవిని ధృత రాష్టు గండు 

అనినవిని నవ్వి నాతో 

అనినవిని మనవారలందరు 

అనినవిని మునీళ్యరుం 

అనినవిని మృత్యుదేవత 

అనినవిని యతండచ్యుతు 

అనినవిన యతండతని 

అనినవిని యతండబ్బాహ్హిక 

అనినవిని యతండు 

అనినవినీ యతండు 

అనినవిని య త్తపోధనుండు 

అనినవిని యభిమన్యుం 

అనినవిని యమ్మ నుజవతి 
అనినవిని యమ్మను జపతి 

అనినవిని యమ్మ హాత్ముండు 

అనినవిని యళ ప్రర్ధామ 

అనినవిని యాంబికేయుండు 

" అనినవిని యారెవిశేయురడు 
అనినవిని యాచార్యుం 

అనినవిని వారలందయుై 

"తనినవిని నంజయుం 
వ్ 

టి 



పద న్టము 

అనిన విని సాత్యకి 
అనిన విని *సుళ్ల ర్మ 

అనిన విని నూతనుతు 

అనిన విని నూతసుతు 

అనిన విని సూతసూను 
అనిన 'వెలుక ( బాణి 

"అనిన సంజయుండిట్లను ? 

అనిన సాశ్ళ్యవ కేయునకుం 

అనిన సూతనందను 

అని నారదుండు 

అని పగతుర యుతావాొంబు 

అని సనవి వనట 

అని పనిచె నట్ట యెడ 

అని పలికి 

అని పలికి కార్యదా వాంబునం 

అని పలికి గాఢ నిశ్చృయముగ 

అని పలికి తన సారథిం 
అని పలికి తొలగి పోవుట 

అని పలికి ధృష్టద్యుమ్నాదుఅం 

లెని పలికినం 

అని పలికిన విని 

అని పలికిన ళినివరుండు 

అని పలికి నిట్టూర్పు నిగిడించి 

అని పలికి నియతుండయి 

అని పలికి పతికి 

అని పలికి పారావత్ర 

అనీ పలికి పార్గుం 

అని పలికి బరవసంబు 

అని పలికి మజియూ* + 

అని పలికి మటియు 

అని పలికి మకియును 

అని పలికీ యర్జునుండున్న ' 

స 

[దోణపర్వము 

పద స్రము 

అని వలికి యనురవరుం 

" అని పలికి యార్చి 

అని పలికి యిట్లు నియ 

అని పలికి యిరునులంతలు 

అని పలికి వాని యాలావంబు 

అని పలికి వారలలో 

అని పలికి వాలుటమ్ములు 

అని పలికి సాత్యకి 

అని పలికి స్వప్నంబున 

అని పలిశం దదనంతరంబ 

అని పలిశె నట్టి యెడ 

అని పలికె నట్టి యెడ 

అని పలికె నప్పుడు 

అని పలుకుచు నీకొడుకు 

అని పలుకు నంతకుం 

అని పలుమాటలాడి 

అనీ సలుమాటలాడుటయు 

అని పాంచాలవరుండగు 

అని "క్కు భంగులం జెప్పిన 

అని "పెక్కు మాటలాడిన 

అని పిలుచం బలికి 

అని (పళంసించి కవ్వడి. 

అని (వార్చి ంచుచు ద్రైవంబుల 

అని బరవసంబు నేసి 

అని బరవసంబు చేసి 

అని బవు[పకారంబులం 

అని బవువిధంబుల 

అని భంగించి యూర్పులు 
అని మజియు ననేక, , 

ఆని మణియు నన్చేక తి 

అని మజళియు ననేక 

అని మణియు ననేళ 3 
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పద్యము వుట 

అనీ మటియు ననేక 644 

అనీ మణీయును 288 

'అని మజియును . లిరిలి 
అనీ మజియును 529 

అని మామ బలుకు పలుకులు 677 

'అనిమిష ద్రైత ని కింపురుషు 886 

అనిమిష నదితనూజుండు . ' 240 

అనిమిమనాథుండిచ్చిన 611 
అనిమిషాసుర యుద్ధమున 809 
అని మొన దేవ దానవుల 621 

అని యంత కంత క గలించుచు 882 

అని యక్కౌరవ నైన్యము 613. 

అనీ యగ్గించుచు సింధు 451 

అని యగ్గించెజారణ 441 

అని యగ్గించె నానమయం సిర 

'అని యడలూని పొగిలి బి54 

అని యడిగిన జనమేజయు 299 

అని యడిగిన నతండు G27 

అని యడిగిన నమ్మనుజ 640 

అని యడిగిన నమ్మ హే 606 

అని యడిగిన నమ్మ హేళ ఏరు 410 

అని యడిగిన నాసూత 894 

అని యడుగుటయు * 5.41 

అని యడుగుటయును 408 

అని యతని జ|తుదేశంబున 888 
అని యనేక |పకారంబులం 896 

అని యప్పాంచాల బలంబు 615 

అని యవ్వలను నూవీ 571 

అని యిట్లు దన్ను శింథించు 456 

అని యివ్విధంబున నల్లోవణ  “ 894 

అని యుబ్బుచుండి రివ్వీధం 265 

అని యయా జుడిల్ల (6 బలికిన 890 

పచ వము 

అనియు ధనంజయుందును 

అనియె నట్టయ్యిరువురు 

అనియె నట్లయ్యిరువురు 

అనియె ననుడు సంజయున 

అని రథంబు పెలుచం జన 

అని రాధథేయు.డు పొండు 

అనిలతనూజు బాణముల 

అనిలతనూజు లావు 

అనిలనుతుండు సాత్యకి 

అనిలాన్హ్రంబు (ప్రయోగించిన 

అని వాసు దేవుం జూపిన 

అని వితర్కించి వివ్వచ్చుండు 

అని వీడనాడి వెండియు 

అని వెండియు 

అని వెండియు : 

అని వెండియు 

అని వెండియు 

అని వెండియు 

అని వెండియు ' 

అని 'వెచ్చనూర్చి యూరకుండి 

అని వెస నాదివ్య శరం 

అని వేండికొనిన నయ్యాందణిం 

అని సంశావంబులు పలికి 

అని నవినయంబుగా 
అని సొంపూ వినియు 

అనీ హితోవచేశంబు నేని 

అనుచుం గొలువు గలయం 

అనుచుం్మ జేరనడచి 

క్ అనుచురీడి స్సుడు అ కళ్ 

అనుచు. [గూర ంబులగు 

అనుచు జదికిలంబడి 

క “అనుచు దనయరదం 

ఈ 6 



వద్యము, 

అనుచు నచట నున్న * 

అనుచు నకీని నిరాయుధుం 

అనుచు'నయ్యాచారుగవై 

అనుచు నాక లుల 

అనుచు నీ యోధ పీరులందలు 

అనుచు నుత్సావారహితంబైన ' 
అనుచు మురారి. జూచుటి. 

అనుచు వినకుండగుటయు 

అనుచు సం|భ మాకుల 

అనుటయు నర్జునుం 

అనుటయుం గురురాజు 

అనుటయు గురునందను 

అనుటయు ధ లళగామ్హ్ర, 0 

అనుటయు ధృతరాష్ట్ర రండు 

అనుటయు నగ్గురుం 

అనుటయు నతండు 

అనుటయు నమ్మానవపతికి 

అనుటయు నమ్మానవ పతికి 

అనుటయు నమ్ముని(వ్రవరు 

అనుటయు నయ్యచ్యుతుం 

అనుటయు నయ్యుధిప్టిరుండు 

అనుటయు నాంబికేయుండు 

అనుటయునా నూతతనయు 

అనుటయు నా నూతనందనుం 

అనుటయు( వారాళర్యుండు. 

అనుటయు నంజయుం 

అనుటయు నంజయు 

అనుటయు వారి ధర్నత నూజున 
అనుడు. గృపాచార్యుపి 

అను-డు నత(డవ్విభునికి 
» త 

అను.డు నతండు నవ్వుచు ' 

ఈ శే 

[దోణవర్వము 

పుట వద్యము 

అనుడు నతడు సాలు 

_ అనుడు నమ్మేదినీకు 

అనుడు నుద్గత మందస్నితా 

అనుడు జాలిళులై న 

అనుడు విన్ననవొలయ గ 

అను నెడం జాండవ సేనలు 

అను నెడ భూరి [శవసుం 

అను నెలుంగులు నింగిముట్ట 

అనుపమ హితవిద్యా 

అను పలుకులు నీయోధులు 

ఆనుమతు(డై విజయుం 

అన్ఫతంబు వలికి (బది కెద 

అన్భత భయము నాజి 

అన్నగు మోమును నశెలి 

అన్నరపతి నరకంబునం 

అన్ని విధంబులంబజిచి 

అన్య చాపవాన్తుండై 

అపుడు నీ య[గనందను 

అప్పలుకులు సహింపక 

అప్పు డక్కురుపతి 

అప్పు డద్దనుజునితనయుం 

అప్పుడ మేటి మగండు 

అప్పు డళ్వ తామ నవ్వుచు 

అప్పు డళ్వ జామ యజువది 

అప్పు డాలోకించి 

అప్పు డాలో కించి ధృష్టద్యుమ్నుం 
అప్పుడు 

అప్పుడు 

అప్పుడు 

అప్పుడు 

అప్పుడు 

అప్పుడు 
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షవ్ త్రము 

అప్పుడు 

అప్పుడు 

అప్పుడు 

అప్పుడు 

అప్పుడు 

అప్పుడు 

అప్పుడు క ఫపాచార్యుం 

అప్పుడు చేకితానుండు 

అప్పుడు దన్నుందాన 

అప్పుడు ధృష్టద్యుమ్నుడు 

అప్పుడు పాండవ యోధు 

అప్పుడు ఖీష్ములేమి 

అప్పుడు రెండు దెజంగుఆ 

అప్పుడు వినియును 

అప్పుడు "వేగుల వారలు 

అప్పుడు శ (తుంజయుండును 

అప్పుడు శౌరి పొద్దునకు 

అప్పుడు సంశ _ప్రకులు 

అప్పుడు సత్వరుండై. 

అప్పురుషుంజెవ్వండోయని 

అద్బాలుండు 

అభ వు(డిట్టు లనియ 

అభిమన్యుండును ఖభండనంబున 

అభిమన్యుడీంల్లిన నర్జును 
అభిముఖ సంవృ _త్తములగు 

అమర కిరీట కోటి 

అమరనదీతనూజు 

అమృత మయమగు నుల్ల 

అమృతమయ విలాసాయాగ 

అమ్మను జవిభుల బహూ , 

అమ్మ వోవీరున కనతి 

అమ్మృహీపతి యమ్మవాత్ము 
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పద న్రము 

అమ్మృహోో[గ సముద్ద లిం 

అమ్మృ్మహో-చ్చాతములకు 

"అమా శ [దీసుతుండేపున 

ళ్ 

అమ్ముకుందుండు [గొ తయె 

అమ్మురవారుండు మణియుం 

అమ్మయి నూతు(డిలుటయు 7 

అ మ్మేటి విలుకాని వంచించి 

అమ్మొన సొచ్చుచొప్పు 

అయ్యంగ రాజు తోడం గయ్యము 

అయ ్రవసర ౦బున 

అయ్యవసర ౦బున 

అయ్యవనర ౦బున 

అయ్యవసర ంబున 

అయ ్ రవసర ంబున 

అయ వ సరంబున 

అయ్యవసర ంబున 

అయ వనర ౦బున 

అయ బ్రవనర ంబున 

అయ్యవసర ంబున 

అయ్యిరువురు నక్కజంబగు 

అయ్యెడ ఖేచరులకు 

అర దంబుడి గ్గ తెలంగి 

అరదంబులు , మొదలగు 

అరదము డిగ్గి త్మీవగమనా 
అరద్ధము డిగ్గి యప్పటు 
అరదము వెకి చాటి 
అరదము మొదలైన 

అర దమ్ముణు న్నేతగతులం 

అరయు(గ బంధు 'కోటులకు 

అరగి తురగముల ళో 

, కరుగంగ సుదర్శనుండను 
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భద న్ర్రమి 

'అరుళాళ్వ ములు రుచిర 

"అరుల. క భ్టేద్యంబగు 

అరుల్ఫు మనమీద నురవడి 

అద్దునుండతని నేడమ్ముల 

'అర్జునుండను పర్ణన్యు 

"అర్జును. జంపుము మతని 

'అర్దనుండొంటి వోయెొనన్ని 

అర్జును (ప్రతిన చిత్తంబున 

ఆర్ట్ విశ్వావసుం డాదిగా 

అటి ముజిం[ చె శై(చేరులు 

'అతిముణి నిరువుర 

అటిముఆి నొండరు (వేసిన 

అణిముణి (వేసిన( బలకం 

'అజణువది యబువది యుమ్ము ల 

అలఘు తపంబులం 

“అలఘుబలుడు 3 నేయుండు 

అలఘువిచార యట్ల 

అలరు మొగము తోడ 

అలవి 'మెబుంగ కి మ్మెయి 

అలవు( జలంబు శెర బ్రమును 

అలిగి కృష్ణు తమ్ము(డతని 

అలిగి గురుండు ధర శ్రిో 

'అలిగి గురుడు శి 

అలిగి దశార్హ్లభూరమణు 

అలిగిన గాండీవి యము . 

అలిగి నరుండు ఫీముడు 

"అలిగి భాణశత ం౦బున 

అలిగి యవుడు గజచి 

"అలిగి వెడ్డ(ద వాతింయమ్మున్న 

అలుగు చెక్కులుగాం జేసి 

అలుంగు టమ్ములి దాంకిన 

అలు కొందు మనముతో' 

1దోణవర్వము 

వుట వద త్రము 

అవధరింపు మవోత్మ 

. అవధానాయ _తంబగు 

అవుడుగణచి యెజ్జనగు 

అవ్వలి నె నికులడలంగ 

అవ్విధం బద్ద వా్య(న్ర్ర 

అప్విధమున. బల్క్ 

అవ్యక్త మ|పమేయము 

అశని కరణి వచ్చి 

అశ్వ శ్ఞామ నచ్చానని 

అళ్వ నుభట తతుల 

అ_స్త్రమయమునకు మును 

అ(న్త్రళ (న్ర్రంబుల నధికుండు 

మూ 

ఆగ్నే యా(న్త్రృము [దోణుం జేసిన 

ఆచ [కం బట్ట యిన 

ఆచార్యపుతు న(న్హ్ర[పథావం 

అతండు (ప్రీతుండయ్యె 

ఆత(డ ట్ల చేయ నరవాయి 

ఆత(డు వాొణినందెరలు 

ఆతని. జూచి కన్ను(గవ 

అతనికి నంజయుం 

ఆతని పడుట గనుంగాొని 

ఆతని వెనుకొన నాచార్యు 

ఆదికి నాదిలోకముల 

ఆదిచేవుడ న యవ్విమ్లు 
రా ౯ 

అధర శ్ర నందనుండు 

ఆధర్శుసూను. గయ్యంబున 

ఆవనంబునC [(గోధ 
. ఈ 

ఆననముల్తు వెలువెల్ణి ౦ ద 
& 

ఆనరు( డప్పుడు మము 

ఆనరు నేనొకండన 
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పద్యము 
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అభీలతం గర్జుని 

అ మనుజపలికి నశ్వజ్ఞామ 
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ఆర్చి నెత్తురుట్ట నమ్మ న్తకము 
ఆజమ్ము అతని మేనం 

ఆలోచన మెలు(గా రెడు 

ఆలోచన యా రథికుని 

ఆలోన 

అలోన నశని రథచోదకుండు 

ఆలోనన తెలిసి మెజటుంగు 
ఆలోనన భోజపతీన్ 

ఆలోనన నూతనూనుండు 

ఆవి[కమంబు వీతీంచి 

ఆ విజయుడు గర్జువి విలు 

ఇ వృద్ధత (తుండు శమంత 

ఆ వృద్ధత త్తు) తపము 
ఆ వెలుంగు గనువెలుంగు 

ద ఆ శిఖండియు నీవు ద 

ఆ సంకుల సమరంబున 

ఆ నంరంభంబు సూచి 
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పద నము 

ఆ నంశ_ప్రకులలో దండి మగలు. 
సథం వాంచాలి గాసిసీయంగ 
సభ నీవును మీదుశ్చాసనుండు? 

సమయంబునం గడంగి 

నమయంబునం జేడ ఏడి 

సమయంబునం పాంచాల 

సమయంబున 

సమయంబున 

నమయంబున 

సమయంబున ధర శ్రి 

సమయంబున నతని 

సమయంబున న వీటి 

సమయంబున నశ్వ తామ 
సమయంబున నుభయ 

సమయంబున బకుని 
సమయంబున సుయోధనుం 

ఆసీనుం డై యాత౦ండు 

ఆ న్తికచేత నృహితా కౌస్తుభ 

9 
బ్రంతకు మున్న నీజనకు 

ఇంతి నీకధర్మమేల యయ్యొడు 
ఇంత వట్టును 'వెలారింతు 

ఇక్కడ. గ్బష్ణుల "లే జము 

ఇక్కడ భారడ్వాజుండు 

ఆటు ద గునయ్య శ్రూరులకు 

ఇట్టుల్గాండొ టి( గదియంగ 

ఇట్ల డరి వివిభా(్ర్ర 

ఇట్ల త్యాశ్చర్యక రణ 

ఇట్ల కన్య ఖర్యరబగు 

ఇట్లభిమన్థు్యండు మడి'సె 

ఇట్టమ్మ హోముని సనుటయు + 

జస్థోవుమ్రుడు.. 
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"పద న్టము 

ఇ ట్ల సురబలంబు 

ఇ ట్లవంతీశ్వరు లురవడించి 

ఇట్టిం[దపౌతుండు గోన లేందునిం 

ఇట్లు కాంభోజపతివడుట 

ఇట్లు కృతవర్శవికథుం డైన 

క ఇట్లు కృపాచార్యుండు 

ఇట్లు గడంగినం బిత్యర్భి 

ఇట్లు గద్మొదుంచివె చె 

| అద హొ 

ఇట్లు గాంధార పతిపడుట 

ఇట్లు “గెలిచి వచ్చియు 

ఇట్లు గోవిందునకు6 గుసుమా 

ఇటు ఘటోత్క చుండు వడిన 
౧ 

ఇట్లు చతుర్చళ సహవాస 

ఇట్లు దంతిని భగదత్తునిం 

ఇట్లు దటి మెనేని యిప్పుడ 

ఇట్లు దల దునుముటయు 

ఇటు దలపడి శల్యనమీర 
(ap) 

ఇటు దాంకియతని వె 
జ ౯ — 

ఇట్లు దుశ్శాసనుండు దలవడి 

'ఇట్లు "దెలివొంది యొండొరు 

ఇట్లు దొడంగియయి్యరువురు 

ఇట్లు [దుమ ననుండు సచ్చినం 

ఇట్లు (ద్రోణధృష్టద్యుమ్నులు 
ఇట్లు [దోణుండు బరవసంపి 

ఇట్లు ధర్మజుని యొద్ద వాసి 

'ఇట్టుద్దతుండై యగ్గురుండు 

జట్టు నారాయణమారుత 

ఇట్లు నిల్ధువరించినిటిలంబున ౪ 

ఇట్లు పరవశుండై న 

ఇట్లు పాండీవ బలీంబులు 

ఇటు పాండవా గజుండు' 
వలి. 

ఇట్లు పురంబు వెడలి 
. ణీ ఆల్ ' 

ఇట్లు పూర్యవెరంబుదలంచి 

ఇట్లు “జక ఠక్రాండొక్క పెట్ట 

ఇట్లు ఇద్దయుం బొడ్దు 

TE రియె ఇట్లు (పచండమూ రర 

శం (మ ఇట్లు ప్రణమిల్లి న 
ఇటు (పయ సమయ 
య 

ఇట్లు |పౌఢుండై కామినీ 
య aan 

ఇట్లు బాణజాలంబులం 

ఇట్లు భయ[భాంతుల్రైన 

ఇట్లు భవ దాత్మంజుండు 

ఇట్లు థీకర (పాదుర్భావంచై న 
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[దోణవర్వము 

పుట పట్ వ్రము 

కనుంగొని కౌర వేళ్వరుండు 

'కనుంగొని నవ్వుచు 
కనుంగొని రోవ విపషాదంబులు 

కనుగొని గురుండవ్విభు 

కనుగొని ఫల్లునుండు 

కనువెలు(గు నీవుగా 

కన్నీరొలుక (గ వగ చిన 

కన్నుగవం గెంపు గదురం 

కమలాసనుని యిం[దియముల 

కయ్యంబు సేయ నందు 

కరములు నిగుడల 

కర-వాలంబున వచి 

కరి కళిబరములు 

కరి. గా|తంబుల ఘోటకాంగ 

కరి ఘటలు దురగముల 

కరితురగ రథపచాతులు 
కరిపతి జిజ్రనం దిరిగి 

కరియూధనాథు( బొదువం 

కరుణ గలవు మమ్ము — 

కరులం గూల్పుచు( బేరులన్ 

కరుల కరంబులు' వపాయంబుల 

కరులు రథంబు లశ్యములు 
కర్ణ కర్ణ వచ్చికావు * 

కర నందను. డి ట్లత్యుదీర్ల 
ఓం య oe 

కర్టుండు శక్తి వై చిన 

కలక యుడిపి చి త్రము 

కలగిన నేనలం గాచెద * 

కలయంయగ దుర్నిమి_త్తములు 

కలవే యుందును నిట్రిఫ్థి 

కలకజుని టెంప్యు శంపునుి 

కవచధారణ నును ఘన 

కవలుం చానుమ నేవి 
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గొ 

కవిసిన నమ్మ వోభుజు(డు 

శకాంచనాలంకార కాంతం౦బులె_ 

కాదేని గాండివ జ్యానాదము 

. కాలం్మబినం బోవక 

కాలము (పాప మైన మది 

శాలువలై పాలు కీలాల 

కావున 

శావున నతం డంతకు 

__ కావున నళ్వశ్రామ సచ్చెనని 

ళోవున నీవు సున్టిరోశ్సావా 

కావున నొక్కరు నిరూపింపు 

కావున మన నై ంధవునిన్ 

కావున మన నైన్యంబులు . 

కావున వారల గెలుచు 

కినిసి బకమర్ణ నుండు 

“కినిసి వెసన్ సత్యజితుని 

“కినుక మై నిగిడిన 

“కిరణము లుల్ల సిల్లి 

కుడిచితి 5 ట్టితి "బెట్టితి 

కుడువను గ బ్ర బూయను 

కురున రేశ్వరుండు పురికొల్ప 

కురువతి ధ ర్మనందను 

కురుపతి బలముల . 

కురుబలము దొడరి 

కురుబలము సొచ్చి నీదగు 

కురుముఖ్యుండును దోడి 

కురువీరు లెటు(గుదురు 

కురునీనచె బడ్డ 

కురుసేన యుబ్బియార్నుచు 

'కులిశంబు ఆా(కునం గూలిన 

కూలురూపు( దన్నికొనియెడు 
కూల్ప్చుచు గజముల నెత్తుట 

Fn 

[దోణపర్వ ము 

పుట పద కము 

కృతవర్మయుం గృప్వుడు 
కృతవర్మ యొడల సాత్యకి 

కృత వర్మాదుల. "జప్ప'నేల 

కృతవరుండు మ దమహీపతి 

ర్ ఎపుండును (చెణియుం 

కృపుడు వృవసేను(డును 

కృపుడు గురుసుత్తుండు 
క్ అపుని పలుకులు విని 

కేతువు గూల్చి రథ్యముల 

కొండొక సేవునకు సేద చేతి 

కొడుకు. బొడగాన కర్దును 

కొడుకు వధించిరన్న 
కొనుమిచె నీ మిత్రుని తల 

కొమ్ముల (గుమ్మి యు( బాద 

కొఅవి దిప్పిన తెబుంగు 

కొలువున్న సమయంబున 

కోపంబు గదిరి (పాగ్జ్యోతిష 

కో పాటోవ మవో(గమూ డ్రి 

కోపించి యాత. డొండొక 

కోలు మనంగ గురుండు 

_ కౌరవపతియు మగిడి 

కౌరవయోధవరు లొక్క'ెట్ల 
లు. 

కారవసేచాముఖ్రంబున 

కొరవసే నై న్యంబులం గల 

. కౌరవులం _గాచుచు రణ 

కాౌఠవులేమి సేయుధురు 

(క్రీడికి మును మనమందటు 

(ీఢి య మ్మెయివచ్చిన 

+ డి య్లాంక్రొనియున్న వరి 

కోధ_ శోకజ్వర వీముక్తుండవై. లా 

డు త్త ౦) దేవుండు లవ్మణుతోడ 

_.త|త్రధర్మంబు కీడున.. 

రా య 



పద్యము 

తత్రవర్శ గురుని జాపంబు 
కత్రియు కాంత వు(తకుని 
కమియింపు మనుడు 

_-ఉతియుం బర్వతకోటియున్ 

తమధూలర్తి బృవాక్టత్తు). 
తోణీవల్లి భ వినుమే 

5 ఠం" వు 
'ఇఖండములై పడం ధనువు 

ఖరనారాచము భీమువతమున 

గ 
గగన మధ్యంబునకు వచ్చి 
గజము గొలిపి యాదిక్కున 

గతవృ_త్తములకు వగవం 
గద (గొని యశ్వశ్రామం 

గద.[దిప్పి 'బెట్టువై చిన 
గదలనో్యోన్య నమాగలతిన్ 

గదవై_చిన నది [దోణుని 
గద సారించి చెలంగి 

గద సారించుచు జయమున 

గాండీవంబు గుణంబు 

శాాండీవి చందమయి 

గిరియె వటితేర నళని 
గురుం డతని నూతుం దనుముడు 

గురుయను జలనిధి 
గుర్గుండను తీ వమారుతము 

గురుం డమల 'యోగనిష్టం 
గురుం డలిగి "అెలుచనడర్ధిన్న 1 
గురుండవుగాక పగతుండవె 
గురుం డక్వోంబుిలం గూల్చను 

గురుండును నీవును మ చేళ ఎరు 

[దో ణఆవర్య్ణము 
ఈ 

పుట పద్యము 

506 గురుండు పాండవులకు. గూర్చు 

895 | గురుడు వడిన నవ్విధమున 
578 గురుడు వడిన యపుడు 

619 గురుడు సత్యజిత్తు కోదండ 

467 | గురుం డెన్ని శరములేసిన 
265 గురుం జేయ నరుండు 

గురుండొండొోొక విల్లె తిన 

గురుం డొడ్డుగ ( దమకంబున 

9598 గురు కృతవర్మ ముఖ్యులతి 

కి గురు కృతవర్శాది రథిక 

గురుండును భీష్ముండుం గలన 

గురుకనయ | పముఖ 

969 గురు దృఢ నేనుండు దాంకిన 

805 గురునకు నాకును బాండవు లరయ 

596 గురునట్టిచారు పదివేవురు * 

948 గురుని గడచి నరుడు 

602 గురుని (పతిన వింకు 

oT గురుని బలశెర ట్రములు 

505 గురుని యలవుం జలము 

511 గురుని యువేక్షం “కేసి 

78 గురుని వధించుటయు 

545 గురుపు[త్ర కర్ణమ[ దేళ్వర 

౨91 గురువుతుండు గడంగి 

570 గురుముఖ బవురథిక 

502 గురుముయి( దొంబది సునిశిత 

495 గురువులకు భ కుం డుచారుండు 

994; గురు శారద్వత ముఖ్య యోధ 

628 గురునుత నీదుభుజూ 

270 గురునుతు. డొక్కరుం డును 

426 | గెలువు ధువము'నీకేను, 
847 | గెలువును నోటమీయును 

 గొడుగునను వింటికొమ్ముల 

ఇ 

ళీ 
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వద్యము 

గొడుగులు గేతనంబులుము 

గోమున. ఇెరింగినవాండు 

ఘం 
ఘనత రకోవవేగమున 

ఘోరంబు గాంగ వోపహోశారము 

చ 
చంచ తుంగ తురంగ సత వర 

చంచచ్చాణ పరంవరా 

చండగతి వీరరథికుల 

చంపం జాలుదు 'నేనొకండన 

చంపి యతని రథంబునకు 

చంపి వి క్రమంబు సొంపార 
చక బ్రాం జలము వినగ 

చచ్చిన నీలుని. గనుంగొని 

చచ్చిన వనాతి.( గనుంగొని 
చచ్చిన సోమదత్తుం గని 
చచ్చి ఘటోత్మచుండు మన 
"చతురంగంబులు నొక  వెక్రై 

చని యడిచి పొటుగదుర 

చని య య్యుడ్డనంబునకు 

చని యా పుల న బలవ న్మను 
చను. డడ్డం వాచార్యున 

చను నప్పుఢతని యమ్ములు 

చరాచరంబు లన్నియు 

చలము గొనియిట్లు వడ్వయంగ 
చలమున బోవక ెనంగిన 
చలమేది కౌరవ టైన్యముల్ 
బావము గెతువుం శునిమి 
చాపము గేతువుం దునిమి 

వావాచార్యుండు సాత్యకి 

ఖీ 

[దో ణ వ ర్వ ము 

వుట 

440 

452 . 

298 

442 

శ 

వద న్ర్రము 

చావులు లేవె యెందునని 
చిక్కు వడం జేసి చనుమఆ 

+ చిక్కు వడక సాత్యకి 

చిచ్చునకు. దోడుగరువలి 
చిత్తము వొక్కెడుం బురుష 
చూడం చిన్నవాండు గాని. 

చూవులు మిజు మిట్టుగొనంగ 
చెప్పి యప్పుడు ధర్మనందన 
చెల(గు పటు సింవా 'నాదంబులు . 

చెలియలికట్ట సము[దము 
చెవులు వలీంటలు వాఆఅంగ 
చేతులు. దొండములు 
చే నెత్తురు గాకుండంగా 

చేయగల రథికులును 
చేయలంతింగని సమరము 
చేరి యుండుట ననువైన 
చేసికొని యప్పచాతి 

జ 
జగ ము లన్ని యును 'దేజంబు 
జగములు గలిగింవ(గ | 
జనకు నధర్శవృత్తి 
జననమాదిగం ఇజాక శానను. 
జననాథ పాంచజన్య ధ్వని. 
జననాథ యిట్టు శ్రోక్ట ంబున 

జన పాల్లక' సంజయు(డను 

జనవినుత కాద రాయణ 

ళ్ 

ర్_498 
జన్మ వేళన యాతండు చె చై ఎళస్ధ్రివంబు 692. _ 
జిగి దొలంకాఢ (గ నేలకు 
జ్ఞైనమ్ములు. డెలివా రెదం 

డిగకు(డు వావానంబులు 
శ్ Pr 
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[దో ణప పర్వ ము 691 

వర్యము ఇ పుట,| వద్యము వుట 

తమకించు చుందుము నీకు. 284 
త్ర . తము బిలుచుచు నివ్విధమున శ్షేర& 

తక్కటి భథికుల నెలను 282 * తమ్మునిం దలంచి కృష్ణుని 508 
తగ బర నుని సొంపునన్ ॥ 248 " తమ్ములు దొరలును నేపటి 498 
తగ మన నై వైన్యమున్ 265 తమ్ములు నన్నలుం జెలులు ల్రలెది 
తగు మాటలాడి కోడలి వగ 896 తరుణుల కుచములవె 619 
తగు సంతసింప గుజనుల . 288 తటఅచుగా? చెగిపడ్డ 268 
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నీయువ దేశము దనచే 
నీలగళుండు శంకరుడు 

నీలలోహిత వర్దుండు 

నీలుండను రాజు గురునుతు 
నీ వలన సనాథంబై 

నీవు దప నేజో విద్యావిభవ : 
నీవును నచ్చుజా బన్నిన 
నీవు వహించు గురుభారంబు 
నీవు నృజియిలచి తశ 
నీ నైనికు అంతయు, నంతోసిల్లు 
నుగ్గునూచ మైన నగ్గురు 
నృపతితోడం్య గూడి కృ పుండును ల గ్ అ అటి నృపతులు సొచ్చిపోరునెడ్ 
నెచ్చెలి హీవునుం .జూడం త ఇ 

. నెత్తుటం దో.గినేలయెణ నింగి 



పద్యము 

"నత్తుట జొ శ్రీల్లి నెజ్ధిసిన 
నెణీ దశ్స్సంబడి చెల్లుగ 

నేండ్మీ (బావ్శాణు' చేతం 

చేలకు నల్లెడు పొడువున 

నొంచినం గోిపించి 

నొంచినం గెరపు సొంపున 
నొచ్చినం జచ్చినం బెరలిన 

న్యస్త వ్ల న్లుండైన యాచార్యు 

పు 
పంకజనాథ మా పడిన 
పగతుర కంపనువై నెత్తి 
పగిలి యాతని, తల 

పటుగతింజని 'కురుపతి. 

పటుగతి నాశిని పవరు 
పటు నారాచ పరంపరా 

పటు బాణావాతి చౌణి 

వటు భల్ల నికరంబు 
పటు శరముల మీందికి 

“పట్టి బలువుగ జటాసురు 

వడియుండి వాండిలం బొడిచి 

వడుం గాక యేమి పగజం 
పతిగలంగ వై నేయుం డబ్బల 
వతియు యువరాజు గవల్గను వ్ 

పతి ర హితాత్మయెన సత్తి 

వద్రంపడి తన్నా సూతవు తుండు 

పధంవడి యా ధృష్టద్యుమ్నుం 
పదమీల రథ .చాపాంబుల 

ప చాలి జనంబుల్టుం "గ గై.దువుల్ను 

పదియినేను నిశి జాణరబో 

వనిని ర గపంపడ్డిన 

పరమ కరుణ నై న య 

|! 

పుట 

గ్దోణపర్వము 

పద నము 

చేన ేదింపం బనిచితి 

పరిధాన [పొవరణీ కరణా 

ప౭కయును నవాలునుం గొని 

పలుకక యున్న యద్ధరణిపాలు 

పలుకుల బని లేదీ 

పలుకులు వింటిరే ధనువు 

పలుతలలు ముఖవి కాసము 

పలుతునియలు సేయుచు 

పలుమాటల కీటుమలు 

పలువురు [కూరత బాలుని 

పలువురు బంధులు నాకై 

వలువురు రాజులందునిమె 

పలువురు సుట్టు ముట్టుకొని 

పవనజు( డొక్క జె వెజు 

వవనజు చావమున్ వారుల 

పవనతనూజు. గంటె 

వవననందనుండు నకుల 

వవనాశనుండు నూర శ$వావాుండు 

పాంచాల పొండన [వముఖ 

పాంచాల యాదవ పాండ్య 

పాంచాలురు పాండవులు 

పాండవ పాొంచాలాదులు 

పొండవ సే నై న్యముల్ నెదరి 

పాండవా గ్రజుండు పవనాత్మజు 

పాండవా గజుని" చాపము 

పాండవుల గెలుచు నాజి. 

పాండుణ్మావర సూను న్స నై.న్యములు 

పాము బొదవి పడగిదిగిచిన 

పాయవడు రథ చయంబులు 

పొర్గు డిట్లు వత్త త 

పార్తుడవేంతే పోదువుండు 

పాజెడు మన'నేన పర(డు 
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వద వ్రు 

పొవనంబురియిన పలుకులు 

పావని "సేరియుండ. డొక 

వీడుగుల యట్ల తాకి 

పిశ్చ సుఖుండగు భగర త్తుని 

విన్న నగవుతోడం జెన్నెసలారు 

పిలిచికొని యిన బార్గ్భుం 

పిలిచిన బోవకుండు టిది 

విలిచిన మరలమి దగ 
విలువు(డు దడయక 5 ర్డుని 

వు తళోకానలంబును (గోధ 

పు[తళోళాపవాంబును 

ప్యుతుం గనుట యెల్ల శతునిచే 

పు(తుః దలచి తలంచి 

పుర వారు: డనుమతి నేయంగ 

వులికిం బనులు "వాణీన శకీయ 

పులి"వాలిక ండ( గొను 

వలుగు (దాటం గ ట్ర్ 

వూనంగరాదే నా కెర్టానిం 

పూర వవంళ్యులం గావ. బూని 

వెక్కుం|[డు గూడి యి మ్మెయి 

వెక్కం|డు దొరలు దన. 

చెక్కుచోటుల 'నెణింగిన 

"ఫెక్కు నదులీంది వెడలుట 
చెక్కు రణంబులం గనియు 

"'ఫెదవులు దడుపుచు. గాళ్లున్ 

సెనంగం దొడం”గ నప్పుడు 

చెనంగి రందు. గొందణు 

"పెనంగు నెడ ఖీమసేనుండు 
"వెనంగంగం జాలరు ఖీభత్సుతో 

ఇనంగు నెడం గద్దుని . దిక్కున 

చెనుగాలి( లెజుగు శారి ౧ 

చేనుగాలిని వెన గూలీన 

౧ పద్యము 

సెనుపారన్ వరమిచ్చి తట్టు 
చెనుమంట నుజుకు శలభం 

|. వెనుమొనతోడ మున్ వినణి 

ర యోంయగలగతిం గవియుచు 

“వఎఅవారు విజచి నలుగడ 

"ఇెలికితి నలు(గులు మేనులు _ 

"లుకు టీ యచ్చటి మూకలు 

చేర్చిన మూంక, గూడ 

ఫొదివిన నొదవిన కోవంబు 

పొదివిన యగ్గురు[పాపున 

పొదివి యవలీల చాతని 

పొదువుచు విచ్చుచు బలువిడి 

పొదువుటయుం గను(గవ 

| పోక నిలిచి యమ్మారుత వుత్తు 
పోనీండు పొదువు( గుంతీసూనుని 

పోడు నప్పుడు లావును 

పోవకవాయశేతన గాండీవ 

పౌరవుం డభిమన్య్యు బలువిడి 

[పకట బలాఢ్యు లొక్కట 

(వక ఎలి జనునట్టు లిమ్మెయి 

[పకృతి యనం బురుమండన(7౫ 

[పజ నెల్లం దునుమాడి 

(పతిజ్ఞా భంగం బ య్యెనని 

[పథమ గిరీ మీందందోం తెంచు 

[పదర (పవావామునం 

(వన్ఫుర ద్వా నరపతియును 

"పోణములు గలుగు నంతకు 

(సాయము ర్ లి నొక్కుటన 

(ప్రియములు వర్కి నిన్ననుసరింవ 

గొ 
గ లి ల్ 

వ్ 
| లు 

బరవనంబు' వాటించ 

బిరవనంబు సేసి యడవడి 
ళా” G శ 

న్ 
ల 



'ద్యము 

)లమును చాను మత త్స సర 

లముర్థంగావ (గం పినుటయు - 

లము లచ్చేరువంద 

లము లిదియేమి నలుగడ 
౨లము విటీగి రెండు పొయలై_ 
బలహీనులు నంగర ఖీతులు 

బలియుర తోం బగగొనినం 

బలి ల దుండ్దగ్యు భీమ్ముంబడవై చి 

బలుడేగలశై. వడి 
బలుమాయాబల బావోజలములు 

బలువిడిం గరి గవియుడు 

బలువిడి బహుభంగుల 

బహుహేతి |వకరంబులన్ 
బాణ ఘట నం గటకటంబడి 

చాలధ్యంసకు నా దుళ్ళీలుం 

'ఛాలుండవు నీవు కుంభజ 

'వాలుండ వైన నీవరిది 

బాలుడు సుకుమారుడు 

'శాలు(డొండి యిట్లు పలువుర 

*వాసటమొ వృకోదరుండు 
విందు చిదాత్మనాదమయ 

విరుదు జిత (శమంబు 

(బచుకం దలంచి శేని 

[బవ్మాచర వ్రమున( దపంబున 

[బవ్మా విచ్వేషంబు పరికించి 

భట గాత్రంబుల భఘోట కాంగముల 

భయ మేటికి విన్తుండు 

భరతా శాంతర " పొంచజన్్ట 

| కర్ణి బొకిట, ఎవిబ్ల ద్రుంచి 
ల్లి ముల మూట గొడుగును 

[ద్రోణ 

పుట 

పర్వము 

పద న్ర్రము 

భవదీయ జావోవివోరంబు 

. భవదీయ రక యిమ్మెయి 

భవునిచే సాదారానుజ్ఞ వడసి 

భవ్యం బైన బలాధిపత్యము 

“ఛానుమంతుని6 జంపిన పగ 

ఫీమతనయుండు మాయవు 
ఖీమనందను చావున' ( చేముడించి 

ఫీమనాదుండు ఖీముండుద్దాము 

ఫీమనేన పురస్సరుశ్లై. 

ఖీ మార్డునుల బారి ంబడి 

థీము( జేర నరిగి 

ఖిముండు( గష్టండుం గదిసి 

కీము(డు గురువతియు 

భీముడు గద వై చిన 
థీముం డుద|గతం గవియ * 

ఫీముండు నట్టివాండె యరిఖీషణ 

భీముని దత్చోదరులను 
ఫీమునిచే నని నళ్వళ్ఞామ 
భూనాథుడు బొంకండు విను 

భూరమణ విదురుం డమ్మెయి 

భూరిచ|[కంబు వెస నలంబునుండు 

భూరియు శినివరుండు 

భూరి శవుండు నచ్చుట 

భూనుర భక్తియు వృద్ధో 

భేరీ మృదంగ శంఖమవో 

వ్య 

మంజెడు బలు నారసమీల 
మందగతిం జనుము నా వెనుకం 

మందస్మిత సుందత వదస్టేందయు . 

మగధపతొ సూనుగీ౭ న 
మగిడి యట నిరూవించి 

684 
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పద్యము 

మగుడంగ చఛానవ |ప్రవరు 
మగుడ6 జని యాంగి నికిత 

మణిగణోజ్జ ్వలమైన మన 
మది నయ్యిరువుర మాటలు 

మనకింత (ప్రియం బగు సే 

మన కిది సమయము నుండీ 

మనకు నిమిత్తము లంతయు 

మనకు నీమి త్రము లెంతయు 

మనకును నితనికి నై ంధవు 

మన -చేసిన నుక సత ౦బుల 

మన తొమ్మిది సిడముల 

మనబల మార్చిన.గినిసి 

మనబలము గదియు 

మన మంతకు వేజొక దిక్కున 

మనమున గుంతీ వాక్యంబును 

మనమునంగొంకక యొదురుగ 
మనమున ఖేదము మోదము 
మన మూశ దటణీసి యుద్ధతి 

నున మూక యొది(గి గుంపులు 

మన మూకలు నట్ల కా(దలంచి 

మన మెంత నెట్టలమొ 

మనవారును రణ కౌతుక 

మనవారు వారి వారలు 
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మారుతి యిమ్మయి నక్కురు 

మార్చలంబులు సొచ్చి మాతంగ 

మిడుక మిడుక నిత్తెఅంగున 

మిమ్మును బాంచాలుర (గడు 
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మును సంకటపడి మూకలు 
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వికట విస్ఫురదసి చర్మ 
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విడు విడు మాశం౦ డిమ్మెయి 
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విను సింధురాజవధయును 
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